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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลบางเสาธง
อําเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 1,783,971,641.73 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 1,998,626,101.62 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 405,165,776.85 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 4 โครงการ รวม 
10,805,608.67 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 13 โครงการ รวม 11,845,386.44 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 538,354,897.69 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 37,012,852.17 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 16,513,499.93 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 6,269,970.41 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 1,574,675.04 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 249,893,644.67 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 227,090,255.47 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 384,956.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 205,413,117.34 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 49,943,203.84 บาท

งบบุคลากร จํานวน 48,774,779.79 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 73,152,523.23 บาท

งบลงทุน จํานวน 24,846,855.48 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 8,695,755.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,345,956.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 15,907,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง
อําเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 37,012,852.17 42,100,000.00 157,020,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

16,513,499.93 12,838,000.00 14,666,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 6,269,970.41 7,010,000.00 7,047,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,574,675.04 200,000.00 85,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 61,370,997.55 62,148,000.00 178,818,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 249,893,644.67 232,852,000.00 191,182,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

249,893,644.67 232,852,000.00 191,182,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 227,090,255.47 55,000,000.00 50,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

227,090,255.47 55,000,000.00 50,000,000.00

รวม 538,354,897.69 350,000,000.00 420,000,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง
อําเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 49,943,203.84 55,065,920.00 51,819,692.00

งบบุคลากร 48,774,779.79 67,611,820.00 69,197,160.00

งบดําเนินงาน 73,152,523.23 137,163,360.00 165,161,148.00

งบลงทุน 24,846,855.48 67,438,900.00 100,262,000.00

งบเงินอุดหนุน 8,695,755.00 21,720,000.00 32,560,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 205,413,117.34 350,000,000.00 420,000,000.00
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลบางเสาธง
อําเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 62,571,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,940,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 55,296,490

แผนงานสาธารณสุข 25,093,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 5,224,100

แผนงานเคหะและชุมชน 126,443,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,855,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,090,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 80,210,000

แผนงานการเกษตร 4,456,398

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 51,819,692

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 420,000,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 51,819,692 51,819,692
    งบกลาง 51,819,692 51,819,692

หน้า : 1/9
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

งานสารสนเทศ รวม

งบบุคลากร 21,605,200 7,831,400 430,320 0 29,866,920
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,437,800 0 0 0 2,437,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 19,167,400 7,831,400 430,320 0 27,429,120

งบดําเนินงาน 24,201,400 2,525,800 190,000 381,000 27,298,200
    คาตอบแทน 8,890,000 580,000 50,000 0 9,520,000

    คาใช้สอย 9,039,200 350,000 90,000 150,000 9,629,200

    คาวัสดุ 3,462,200 1,595,800 50,000 0 5,108,000

    คาสาธารณูปโภค 2,810,000 0 0 231,000 3,041,000

งบลงทุน 67,000 38,400 7,000 4,293,900 4,406,300
    คาครุภัณฑ 67,000 38,400 7,000 4,293,900 4,406,300

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000 0 0 0 1,000,000
    รายจายอื่น 1,000,000 0 0 0 1,000,000

รวม 46,873,600 10,395,600 627,320 4,674,900 62,571,420

หน้า : 2/9

9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ
งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
รวม

งบดําเนินงาน 4,500,000 1,440,000 5,940,000
    คาใช้สอย 4,500,000 1,090,000 5,590,000

    คาตอบแทน 0 50,000 50,000

    คาวัสดุ 0 300,000 300,000

รวม 4,500,000 1,440,000 5,940,000

หน้า : 3/9

10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 13,993,140 0 13,993,140
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 13,993,140 0 13,993,140

งบดําเนินงาน 6,856,900 3,480,750 10,337,650
    คาตอบแทน 370,000 0 370,000

    คาใช้สอย 2,226,100 3,480,750 5,706,850

    คาวัสดุ 4,020,800 0 4,020,800

    คาสาธารณูปโภค 240,000 0 240,000

งบลงทุน 23,405,700 0 23,405,700
    คาครุภัณฑ 955,700 0 955,700

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 22,450,000 0 22,450,000

งบเงินอุดหนุน 7,560,000 0 7,560,000
    เงินอุดหนุน 7,560,000 0 7,560,000

รวม 51,815,740 3,480,750 55,296,490

หน้า : 4/9
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 13,121,000 0 0 13,121,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 13,121,000 0 0 13,121,000

งบดําเนินงาน 9,627,000 170,000 2,175,000 11,972,000
    คาตอบแทน 840,000 0 0 840,000

    คาใช้สอย 4,537,000 170,000 2,175,000 6,882,000

    คาวัสดุ 4,250,000 0 0 4,250,000

รวม 22,748,000 170,000 2,175,000 25,093,000

หน้า : 5/9
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 3,198,600 0 3,198,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,198,600 0 3,198,600

งบดําเนินงาน 675,500 1,350,000 2,025,500
    คาตอบแทน 380,000 0 380,000

    คาใช้สอย 155,500 1,350,000 1,505,500

    คาวัสดุ 140,000 0 140,000

รวม 3,874,100 1,350,000 5,224,100

หน้า : 6/9
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 9,017,500 0 0 9,017,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,017,500 0 0 9,017,500

งบดําเนินงาน 3,566,400 0 88,860,000 92,426,400
    คาตอบแทน 983,000 0 0 983,000

    คาใช้สอย 1,403,400 0 88,860,000 90,263,400

    คาวัสดุ 1,180,000 0 0 1,180,000

งบเงินอุดหนุน 0 25,000,000 0 25,000,000
    เงินอุดหนุน 0 25,000,000 0 25,000,000

รวม 12,583,900 25,000,000 88,860,000 126,443,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 70,000 1,785,000 1,855,000
    คาใช้สอย 70,000 1,785,000 1,855,000

รวม 70,000 1,785,000 1,855,000

หน้า : 7/9
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 950,000 140,000 1,090,000
    คาใช้สอย 950,000 140,000 1,090,000

รวม 950,000 140,000 1,090,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบดําเนินงาน 7,760,000 0 7,760,000
    คาใช้สอย 7,000,000 0 7,000,000

    คาวัสดุ 760,000 0 760,000

งบลงทุน 0 72,450,000 72,450,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 72,450,000 72,450,000

รวม 7,760,000 72,450,000 80,210,000

หน้า : 8/9
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 1,600,000 2,856,398 4,456,398
    คาใช้สอย 400,000 2,856,398 3,256,398

    คาวัสดุ 1,200,000 0 1,200,000

รวม 1,600,000 2,856,398 4,456,398

หน้า : 9/9
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง
อําเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,685,734.00 365,322.88 50,000.00 -80.00 % 10,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 88,288.32 59,951.72 50,000.00 -80.00 % 10,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 17,663,051.91 29,030,453.57 35,000,000.00 328.57 % 150,000,000.00
     ภาษีป้าย 5,689,539.00 7,557,124.00 7,000,000.00 0.00 % 7,000,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 26,126,613.23 37,012,852.17 42,100,000.00 157,020,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 16,441.50 18,071.10 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 9,306,593.50 12,085,319.00 9,200,000.00 30.43 % 12,000,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,062,527.60 999,218.20 900,000.00 0.00 % 900,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 8,740.00 8,780.00 7,000.00 -28.57 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 24,919.91 15,130.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 62,110.00 86,930.00 60,000.00 -16.67 % 50,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 1,697,435.52 2,910,861.63 1,000,000.00 -95.00 % 50,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 5,500.00 11,900.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 55,000.00 61,000.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

1,656,600.00 267,650.00 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

93,400.00 21,500.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 3,000.00 2,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 22,072.00 24,640.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 3,630.00 0.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00
     รายไดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 14,017,970.03 16,513,499.93 12,838,000.00 14,666,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาที่ดิน 0.00 38,400.00 0.00 100.00 % 42,000.00
     คาเชาหรือบริการ 18,000.00 5,000.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
     ดอกเบี้ย 10,545,797.49 6,226,570.41 7,000,000.00 0.00 % 7,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 10,563,797.49 6,269,970.41 7,010,000.00 7,047,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 34.26 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
     เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน 0.00 0.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 812,732.90 1,574,640.78 160,000.00 -68.75 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 812,732.90 1,574,675.04 200,000.00 85,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 969,120.01 932,761.01 1,000,000.00 -20.00 % 800,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 16,171,125.02 15,664,118.08 16,000,000.00 -6.25 % 15,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 48,206,009.81 54,950,475.89 50,000,000.00 0.00 % 50,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5,573,824.23 4,708,241.39 5,000,000.00 0.00 % 5,000,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ภาษีสรรพสามิต 23,098,768.80 24,775,813.95 23,000,000.00 -13.04 % 20,000,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 38,345.00 1,004.00 30,000.00 -96.67 % 1,000.00
     คาภาคหลวงแร 191,632.74 295,884.59 300,000.00 -33.33 % 200,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 205,051.84 136,530.76 180,000.00 0.00 % 180,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

144,899,404.00 148,428,815.00 137,337,000.00 -27.19 % 100,000,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 5,540.00 0.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 239,358,821.45 249,893,644.67 232,852,000.00 191,182,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 55,607,086.00 227,090,255.47 55,000,000.00 -9.09 % 50,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 55,607,086.00 227,090,255.47 55,000,000.00 50,000,000.00
รวมทุกหมวด 346,487,021.10 538,354,897.69 350,000,000.00 420,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 420,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 157,020,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้น้อยลง

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บ
ภาษีบํารุงท้องที่ ได้น้อยลง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 150,000,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้เพิ่มขึ้น

ภาษีป้าย จํานวน 7,000,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บภาษี
ป้าย ได้เทาเดิม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 14,666,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บคา
ธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา ได้เทาเดิม

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 12,000,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บคา
ธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ได้เพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 900,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บคา
ธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ได้เทาเดิม
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บคา
ธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย ได้น้อยลง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บคา
ธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน ได้เพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บคา
ธรรมเนียมอื่น ๆ ได้น้อยลง

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บคา
ปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ได้น้อยลง

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บคา
ปรับการผิดสัญญา ได้น้อยลง

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บคา
ปรับอื่น ๆ ได้น้อยลง

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บคาใบ
อนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ได้เทาเดิม

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 1,500,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บคาใบ
อนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ ได้เทาเดิม

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บคาใบ
อนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหารใน
ครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ได้เทาเดิม
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คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บคาใบ
อนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน ได้เทาเดิม

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บคาใบ
อนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ได้เทาเดิม

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บคา
ใบอนุญาตอื่น ๆ ได้น้อย

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 7,047,000 บาท
คาเชาที่ดิน จํานวน 42,000 บาท

ประมาณการไว้มากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บคา
เชาที่ดิน ได้เพิ่มขึ้น

คาเชาหรือบริการ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บคา
เชาหรือบริการ ได้น้อยลง

ดอกเบี้ย จํานวน 7,000,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับ
ดอกเบี้ย ได้เทาเดิม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 85,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีเงินที่มีผู้
อุทิศให้ ได้น้อยลง

เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีเงินชดเชย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน ได้เทาเดิม

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บราย
ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ได้น้อยลง
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 191,182,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรภาษีรถยนต ได้น้อยลง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 15,000,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ ได้น้อยลง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 50,000,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับการจัด
สรรภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ได้เทาเดิม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 5,000,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับการจัด
สรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้เทาเดิม

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 20,000,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรภาษีสรรพสามิต ได้น้อยลง

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรคาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วย
ป่าไม้ ได้น้อยลง

คาภาคหลวงแร จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรคาภาคหลวงแร ได้น้อยลง

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 180,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับการจัด
สรรคาภาคหลวงปิโตรเลียม ได้เทาเดิม
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 100,000,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ได้น้อยลง

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรคาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล ได้น้อยลง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 50,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 50,000,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ได้น้อยลง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,819,692 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 51,819,692 บาท
งบกลาง รวม 51,819,692 บาท

งบกลาง รวม 51,819,692 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 1,550,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสมทบกองทุนประกันสังคม
ของพนักงานจ้างในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
บางเสาธง และพนักงานจ้างที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายสมทบกองทุนเงินทดแทนของ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 
24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน โดยให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนไว้ในงบกลาง 
ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 การนําสงเงินสมทบเข้ากองทุน
เงินทดแทนเป็นรายปในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้าง
โดยประมาณทั้งป

วันที่พิมพ : 26/7/2565  13:50:33 หน้า : 1/4

27



เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 30,908,000 บาท

โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แกผู้สูงอายุ 
โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได  
จํานวน 3,956 ราย  
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางที่ 2.8 หน้าที่ 127 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,776,000 บาท

โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ   
ทางสังคมให้แกคนพิการหรือทุพพลภาพ  
จํานวน 483 ราย  
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย  
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่  3)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางที่ 2.8 หน้าที่ 127 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 120,000 บาท

1. คาใช้จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส    
จํานวน    120,000   บาท  
เพื่อดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการปองกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส โครงการศูนยเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อชวยเหลือผู้ป่วยโรคเอดสและผู้ติดเชื้อ H.I.V. อําเภอบางเสาธง
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธฯที่ 2 หน้าที่ 128  ลําดับที่ 4  
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เงินสํารองจาย จํานวน 6,397,927 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น 
หรือกรณีการปองกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือ
คาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือดของประชาชนเป็นสวนรวมได้ เชน
การปองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก 
แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า
และหมอกควัน เป็นต้น การปองกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การปองกัน
และระงับโรคติดตอ เชน การปองกันและระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการปองกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาปัญหาเกี่ยวกับ
การจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง เชน 
การทาสี  ตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ 
ปายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร 
แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร 
ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น
เป็นไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
การตั้งงบประมาณรายจายและเบิกจายเงินคาใช้จาย
เกี่ยวกับการจัดการจราจร

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพผู้รับบํานาญของ
ราชการสวนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ของข้าราชการ
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 7,400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบางเสาธง จํานวน 277,765 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลบางเสาธง  จํานวน  
761 รายๆละ  365  บาท  
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- มติ ครม. เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน  2553  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
เรื่อง  แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว 560 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561  
เรื่อง  การดําเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางที่ 2.8 หน้าที่ 128 ลําดับที่  3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,873,600 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม 46,873,600 บาท
งบบุคลากร รวม 21,605,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,437,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 556,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลบางเสาธง อัตราเดือนละ 22,080 บาท เป็นเงิน 264,960
 บาท จํานวน 1 อัตรา และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
บางเสาธง อัตราเดือนละ 12,140 บาท  เป็นเงิน 291,360
 บาท จํานวน 2 อัตรา 
เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลบางเสาธง อัตราเดือนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000
 บาท จํานวน 1 อัตรา และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
บางเสาธง อัตราเดือนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 24,000
 บาท จํานวน 2 อัตรา 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
บางเสาธง อัตราเดือนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000
 บาท จํานวน 1 อัตรา และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
บางเสาธง อัตราเดือนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 24,000
 บาท จํานวน 2 อัตรา 
เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 95,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 7,920 บาท เป็นเงิน 95,040
 บาท 
เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,690,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน
        - ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตรา
เดือนละ 12,140 บาท เป็นเงิน 145,680 บาท 
        - รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตรา
เดือนละ 9,930 บาท เป็นเงิน 119,160 บาท
        - เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตรา
เดือนละ 7,920 บาท เป็นเงิน 95,040 บาท
        - สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตรา
เดือนละ 7,920 บาท เป็นเงิน 1,330,560 บาท จํานวน 14 อัตรา 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 19,167,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 8,630,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปและเงินที่มี
ผลจากการปรับอัตราเงินเดือนตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้แกพนักงานสวนตําบล สังกัด สํานักปลัด อบต. 
จํานวน 25 อัตรา 
เป็นไปตาม
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 358,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล สังกัด 
สํานักปลัด อบต. ดังนี้
1. เงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานสวนตําบล  จํานวน 4 อัตรา 
2. เงินเพิ่มตําแหนงนิติกร จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 
4,500 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท
3. เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับตําแหนงปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหน้า
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
    - ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 
7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท
    - รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
และหัวหน้าสํานักปลัด อบต. อัตราเดือนละ 5,600 บาท 
เป็นเงิน 134,400 บาท
เป็นไปตาม
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สมุทรปราการ เรื่อง กําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนง
ที่มีเหตุพิเศษ พนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 350,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิได้
รับเงินประจําตําแหนง ดังนี้ 
    - ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 
7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท
    - รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (ระดับกลาง) อัตรา
เดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท 
    - รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (ระดับต้น) อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท 
    - หัวหน้าสํานักปลัด อบต. อัตราเดือนละ 5,600 บาท 
เป็นเงิน 67,200 บาท
    - หัวหน้าฝายในสังกัดสํานักปลัด อบต. จํานวน 5 อัตรา
เดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท 
เป็นไปตาม
- ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) เมื่อวันที่ 
11 พฤษภาคม 2559 และเงินตอบแทนพิเศษ ตามกฎหมาย
วาด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2535 

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 263,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างประจําและเงินปรับปรุงคาจ้างประจําป ให้แก
ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา  
เป็นไปตาม
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 9,158,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง  สังกัด สํานักปลัด อบต.จํานวน 52 อัตรา  ดังนี้
        - พนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน 37 อัตรา  
จํานวน   7,538,000    บาท
        - พนักงานจ้างทั่วไป     จํานวน 15 อัตรา  
จํานวน    1,620,000    บาท
เป็นไปตาม
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 407,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก
พนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัด อบต. จํานวน 27 อัตรา  ดังนี้
    - พนักงานจ้างตามภารกิจ  
จํานวน 12 อัตรา     จํานวน   227,000   บาท
    - พนักงานจ้างทั่วไป        
จํานวน 15 อัตรา      จํานวน   180,000   บาท
เป็นไปตาม
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 24,201,400 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 8,890,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 8,100,000 บาท

1.  เงินคาตอบแทนการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทํางานในชวง
ปดภาคเรียน     จํานวน   150,000   บาท 
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทํางาน
ในชวงปดภาคเรียนฤดูร้อน  
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0891.4/ว 497 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550
2. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
จํานวน   7,000,000  บาท  
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ทุกสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
3. คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
จํานวน   300,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ตามหลักเกณฑที่กําหนด  
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว 156 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
4. คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
จํานวน  20,000   บาท 
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
ซึ่งได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับในอัตรา
ที่กฎหมายกําหนด 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจายเงินสมนาคุณ
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กรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ.2536 ข้อ 4, 5 และ 6
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการของอปท. พ.ศ.2542 ข้อ 6
- หนังสือสํานักงาน ก.อบต.ที่ มท 0809.1/391 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2546 เรื่อง การจัดทําทะเบียนกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานสวนท้องถิ่นและการจายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวน
วินัยพนักงานสวนท้องถิ่น
5. คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด      จํานวน  50,000   บาท 
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด ซึ่งได้รับแตงตั้งตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 
28 เมษายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
คณะกรรมการ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว 2158 
ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 เรื่องหารือการเบิกจายคาเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
6. คาสวนแบงคาปรับที่ได้รับจากการเปรียบเทียบตาม 
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535    จํานวน  50,000   บาท 
เพื่อจายเป็นคาสวนแบงคาปรับที่ได้รับจากการเปรียบเทียบปรับ
ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับในอัตราที่กฎหมายกําหนด 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
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เพิ่มเติม มาตรา 48 วรรคสาม
7. คาตอบแทนการสอบของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ดําเนินการสอบ       จํานวน  30,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดําเนิน
การสอบแขงขัน สอบคัดเลือก คัดเลือก สําหรับพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง คาใช้จายเกี่ยวกับการประเมินบุคคล 
ผลงาน วิสัยทัศนและการทดสอบสมรรถภาพทางการบริหาร ฯลฯ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
8. คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง 
จํานวน  500,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง เชน 
คณะกรรมการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ประธานกรรมการและกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแตงตั้งให้ชวยเหลือในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น เป็นต้น 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2556

คาเบี้ยประชุม จํานวน 40,000 บาท
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1. คาเบี้ยประชุม  จํานวน   20,000  บาท
เพื่อจายเป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ตางๆ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
2. คาเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตาม 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535    จํานวน  20,000   บาท 
เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ซึ่งได้รับ
แตงตั้งตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ในอัตราที่กฎหมายกําหนด 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560   มาตรา 85
- พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดรายชื่อคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และ
เป็นรายครั้งสําหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ชวย
เลขานุการ พ.ศ.2553
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 71 ลงวันที่ 15 
มิถุนายน 2547
- หนังสือจังหวัดสมุทรปราการ ที่ มท 0027.001/35 ลงวันที่ 2 
มกราคม 2556 เรื่อง การเบิกจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบลบางเสาธง 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

วันที่พิมพ : 3/8/2565  10:43:22 หน้า : 10/33

40



คาเชาบ้าน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนตําบล สํานักปลัด อบต. 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหารท้องถิ่น 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 9,039,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ เชน คาติดตั้งโทรศัพท 
การติดตั้งและปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต คาจ้างเหมาสํารวจ
ความพึงพอใจ ฯลฯ  
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 ข้อ 11(2)

2. คาจ้างเหมาบริการปองกันและกําจัดปลวก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการปองกันและกําจัดปลวก บริเวณ
อาคารสํานักงานซึ่งเป็นทรัพยสินของ อบต.บางเสาธง เชน อาคาร
ที่ทําการ อบต.บางเสาธง หลังเกาและหลังใหม อาคารสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใช้สอย  คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 11(15)
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3. คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ และเผยแพรขาว
ทางวิทยุ โทรทัศน หรือสิ่งพิมพตางๆ จัดทําวารสาร จัดทําตู้
รับเรื่องร้องทุกข ร้องเรียนประจําหมูบ้าน สื่อออนไลน วีดีทัศน
คูมือเผยแพรความรู้ตางๆแกประชาชน การประชาสัมพันธและ
สนับสนุนการเลือกตั้งตางๆ เอกสารแผนพับเพื่อเผยแพรความรู้ฯ 
ปายประชาสัมพันธ หรือปายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็น
สิ่งกอสร้าง ฯลฯ  
เป็นไปตาม
- พระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
ข้อ 11 (3)

4. คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร สําหรับใช้ถายเอกสารของ
ทางราชการ จํานวน 2 เครื่อง 
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใช้สอย  คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค

5. คาจัดทําประกันภัยรถราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยรถราชการที่ขึ้นทะเบียน
เป็นครุภัณฑขององคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติราชการ 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 และเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

วันที่พิมพ : 3/8/2565  10:43:22 หน้า : 13/33

43



6. คาใช้จายในการรังวัดตรวจสอบที่ดิน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการดําเนินการรังวัดที่ดิน 
ที่สาธารณะ ที่ของ อบต.บางเสาธง ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
มาตรา 68 (8)
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (27)
- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2552 มาตรา 122
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดูแลรักษา และคุ้มครอง
ปองกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเรือน
ใช้รวมกัน พ.ศ.2553 ข้อ 6 ประกอบข้อ 13

7. คาใช้จายในการดําเนินคดีของ อบต.บางเสาธง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินคดี กรณีเกิดข้อพิพาทใน
คดีแพง คดีอาญา และคดีปกครองได้แก คาธรรมเนียมศาล 
คาสืบพยานหลักฐานนอกศาล คาปวยการ คาพาหนะ และ
คาเชาที่พักของพยานกับคารังวัดแผนที่ คาธรรมเนียม
ในชั้นบังคับคดี ตลอดจนคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 15

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,070,000 บาท
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1. คารับรอง  จํานวน  100,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรับรองหรือคาเลี้ยงรับรอง กรณี
หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชม หรือ
กรณีการเยี่ยมชมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว ขององคการ
บริหารสวนตําบลบางเสาธง การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้
องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง ได้แก คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาบริการ
และคาใช้จายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการรับรอง 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
ข้อ 11 (6)
2. คาใช้จายในการประชุมราชการ    จํานวน  150,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการประชุมราชการประจําเดือนภายใน
องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง การประชุมคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานตางๆที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือ
คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง การประชุม
สภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น การประชุม
ประชาคมหมูบ้าน เพื่อบูรณาการการจัดทําแผนหมูบ้าน หรือ
เรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด การประชุมระหวางองคกรปกครองสวน
ท้องถื่นกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น การประชุมระหวาง
องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธงกับสวนราชการ หนวยงาน
อื่นของรัฐหรือเอกชน การประชุมกรณีที่อื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง ได้แก 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการประชุม
คาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาใช้อื่นๆที่จําเป็น 
เป็นต้น 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
ข้อ 11 (5)
3. คาใช้จายในการดําเนินงานโครงการวันสําคัญของ
ทางราชการ     จํานวน 500,000  บาท 
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานพิธี รัฐพิธี ในวันสําคัญ
ของทางราชการ  ได้แก
    - การจัดงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
    - การจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชินี 
    - การจัดงานวันพอแหงชาติ “5 ธันวา”
    - การจัดงานรัฐพิธีปยมหาราช
    - การจัดงานวันท้องถิ่นไทย
    - การจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
    - การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 
12 สิงหาคม 2565
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 ข้อ 11 (4)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
4. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศา
นุวงศทุกพระองค เชน การเดินเทิดพระเกียรติ กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน กิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 11 (4)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
5. คาใช้จายในการรับเสด็จ จํานวน   20,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเตรียมการระหวางการรับเสด็จ 
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สงเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จหรือสงเสด็จพระมหา
กษัตริย พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 11 (1)
6. โครงการสงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน            จํานวน  200,000   บาท 
เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมสนับสนุนกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชน ในการจัดทําแผนและข้อบัญญัติตางๆ 
การสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาหมูบ้าน กิจกรรมสนับสนุน
การประชุมประชาคมแผนหมูบ้าน การพัฒนาผู้นําหมูบ้าน สร้าง
เครือขายองคกรชุมชน การขับเคลื่อนแผนหมูบ้านแบบบูรณาการ
เพื่อนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลองจนการแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดําเนินงาน 
แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อบัญญัติงบประมาณ 
ข้อบัญญัติ อบต. ฯลฯ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจ้างเหมา
ถายเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายไวนิล 
เป็นต้น 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ.2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
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- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธฯ ที่ 5 หน้า 139 
ลําดับที่ 1

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01. โครงการจัดการเลือกตั้งของ องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น การเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางของ อบต.บางเสาธง 
การสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไปตางๆ ฯลฯ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณเลือกตั้ง คาจัดทําปายและบอรดเลือกตั้ง ฯลฯ  
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562   
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธฯ ที่ 5 หน้า 139 ลําดับที่ 40

02. คาลงทะเบียนฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของ อบต. จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรม, ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและตางประเทศในการสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากรของ อบต.ตามแผนพัฒนาบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น แผนฝึกอบรมตางๆ ของสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น การดําเนินการ
ตามโครงการความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางๆ หรือ
หนวยงานของรัฐ/เอกชนเป็นผู้จัด ฯลฯ สําหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

03. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แกผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ฯลฯ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

04. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพิ่มศักยภาพในการ
พัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารท้องถิ่น  
ผู้ชวยผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ของ อบต.บางเสาธง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาพาหนะ 
คาที่พัก คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

05. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ฯลฯ ของ อบต.บางเสาธง
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาพาหนะ คาที่พัก คาวิทยากร 
คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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06.  โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สําหรับ  บุคลากร ผู้บริหาร
และสมาชิกสภา ได้แก พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น เป็นต้น โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
พร้อมเครื่องดื่ม คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

07.  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสวัสดิการของ
พนักงาน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สวัสดิการของพนักงาน คาเชาบ้าน คาการศึกษาเลาเรียนบุตร 
การลา การเดินทางไปราชการ เป็นต้น โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
พร้อมเครื่องดื่ม คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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08. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถ
ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ เป็นต้น สําหรับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและวิทยากร ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
ข้อ 11 (19)

09.  โครงการปกปองสถาบัน สําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
ตามนโยบายของรัฐบาล การสงเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ อันเป็นการพิทักษ
ไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็น
ศูนยรวมจิตใจของประชาชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.4/ว 2128 
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธฯ ที่ 5 หน้า 140 ลําดับที่ 5
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10.  โครงการ "รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน" จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการ “รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน” 
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะ หมูบ้าน
/ชุมชน กิจกรรมให้ความรู้การใช้น้ําอยางมีประโยชน โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณ คาต้นไม้ ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.2/ว 1060 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธฯ ที่ 3 หน้า 129 ลําดับที่ 2

11.  คาใช้จายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนในกรณีที่
ผู้เสียหายยื่นคําขอให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นชดใช้
กรณีเจ้าหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น กระทํา
ละเมิดตอบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าทื่ ตามพรบ.
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 ข้อ 16

วันที่พิมพ : 3/8/2565  10:43:22 หน้า : 22/33

52



12.  โครงการหมูบ้านพลเมืองคุณภาพ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการหมูบ้านพลเมืองคุณภาพ 
โดยการฝึกอบรมให้ความรู้แกประชาชนในการดําเนินชีวิต
ตามแนวทางวิถีประชาธิปไตย 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 16
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธฯ ที่ 5 หน้า 139 
ลําดับที่ 2

13.  โครงการฝึกอบรมสัมมนา และการบริการความรู้ด้านกฎหมาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมสัมมนาและการบริการ
ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นที่จําเป็นในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ให้กับผู้นําชุมชน เพื่อตอต้านการทุจริต
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธฯ ที่ 6 หน้า 141 ลําดับที่ 1

14.  โครงการสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ
ปองกันการทุจริต

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อปองกันการทุจริต เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง ของ อบต.บางเสาธง มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมาภิบาล และให้ความสําคัญกับการปองกันการ
และปราบปรมการทุจริต โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 2,149,200 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)
1. คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ  จํานวน 1,649,200  บาท
1.1 คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ 
(การซอมปกติ)  จํานวน  44,400  บาท 
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมบํารุงยานพาหนะ ที่วัสดุอะไหล
มีอายุการใช้งานปกติระหวาง 4 – 6 ป หรือระยะทางใช้งาน
ระหวาง 60,000 ถึง 120,000 กิโลเมตร จํานวน 4 คัน
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใช้สอย  คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 11 (7)
1.2 คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ 
(การซอมกลาง)  จํานวน  604,800  บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมบํารุงยานพาหนะ ที่วัสดุอะไหล
มีอายุการใช้งานครบ 6 ป หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 
กิโลเมตร จํานวน 9 คัน
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใช้สอย  คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 11 (7)
1.3 คาซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
ขนาดเบา  จํานวน  1,000,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลขนาดเบาในความ
รับผิดชอบของสํานักปลัด อบต. ได้แก รถยนตดับเพลิง เป็นต้น 
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เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใช้สอย  คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 11 (7)
2. คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ   จํานวน  500,000
  บาท 
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินและครุภัณฑ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน  เครื่องคอมพิวเตอร 
ตู้ โต๊ะ เครื่องโทรสาร เครื่องเข้าเลม ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใช้สอย  คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 11 (7)
(โดยที่จํานวนคาบํารุงรักษาและซอมแซมในทุกข้อยอยสามารถ
ถัวเฉลี่ยจายกันได้ทุกรายการ)

ค่าวัสดุ รวม 3,462,200 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

1. คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  จํานวน   20,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ถาน ปลั๊กไฟฟาชนิดมี
สาย เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน เข็มขัดรัดสายไฟฟา ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 17 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 300,000 บาท

1. คาวัสดุงานบ้านงานครัว        จํานวน  300,000   บาท 
เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว สําหรับที่ทําการ 
อบต.บางเสาธง เชน แก้วน้ํา จานรอง แปรง ไม้กวาด สบู  ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 17 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 300,000 บาท

1. คาวัสดุยานพาหนะและขนสง   จํานวน  300,000   บาท 
เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง สําหรับรถยนต
ราชการ เชน  แบตเตอรี่ ยางรถยนต  สายไมล ตลับลูกปน น้ํามัน
เบรก หัวเทียน ฟลมกรองแสง กันชน หม้อน้ํารถยนต  ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 17 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2,400,000 บาท

1. คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   จํานวน  2,400,000   บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นที่ใช้กับ
ยานพาหนะ เครื่องสูบน้ํา เครื่องตัดหญ้า เรือตัดหญ้า ฯลฯ 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง เชน น้ํามันเชื้อเพลิง 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใช้สอย  คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  จํานวน  50,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ขาตั้งกล้อง ปายไฟ
แจ้งเตือนแบบล้อลาก ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 ข้อ 17 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 392,200 บาท

1. คาวัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน  250,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ อุปกรณ
บันทึกข้อมูล แปนพิมพ เม้าส ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 17 
2. คาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จํานวน  34,200  บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 9 ชุดๆละ 3,800 บาท
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
3. คาจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน  
จํานวน  108,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 9 ชุดๆละ 12,000 บาท
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,810,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
บางเสาธง, อาคารปองกันบรรเทาสาธารณภัย, เสียงตามสาย, 
กล้องโทรทัศนวงจรปด ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และทรัพยสิน
ของ อบต. ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 18(1) 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลบางเสาธง อาคารปองกันบรรเทาสาธารณภัย และทรัพยสิน
ของ อบต. ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 18(1) 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท สําหรับองคการบริหารสวนตําบล
บางเสาธง ทั้งโทรศัพทพื้นฐานและโทรศัพทเคลื่อนที่ 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
ข้อ 18(1) 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาฝากสงไปรษณีย คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ โทรเลข ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร 
คาเชาตู้ไปรษณีย ฯลฯ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 18(1) 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 220,000 บาท

1. คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบและคาบริการอินเตอรเน็ต
ของ อบต.บางเสาธง    จํานวน     100,000 บาท 
เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบและคาบริการอินเตอรเน็ต
ของ อบต.บางเสาธง 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 18(3) 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2. คาตอสัญญาณจีพีเอส  จํานวน 120,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอป) 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.252 ข้อ 18(3) 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 67,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 67,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1.  คาจัดซื้อตู้เหล็กบานกระจก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กบานกระจก จํานวน 5 ตู้ สําหรับใช้ใน
การจัดเก็บเอกสารและวัสดุสํานักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
    - ผลิตจากเหล็กหนาไมน้อยกวา 0.6 มิลลิเมตร
    - กระจกหนาไมน้อยกวา 4 มิลลิเมตร มือจับแบบฝัง พร้อม
กุญแจ
    - มีแผนชั้น 2 แผน ปรับระดับได้
    - ขนาดกว้างไมน้อยกวา 150 เซนติเมตร สูงไมน้อยกวา 85
 เซนติเมตร ลึกไมน้อยกวา 40 เซนติเมตร จํานวน 4 ตู้ 
    - ขนาดกว้างไมน้อยกวา 120 เซนติเมตร สูงไมน้อยกวา 85
 เซนติเมตร ลึกไมน้อยกวา 40 เซนติเมตร จํานวน 1 ตู้
(1) วัตถุประสงค : เพื่อใช้สําหรับจัดเก็บเอกสารและวัสดุ
สํานักงาน
(2) เหตุผลความจําเป็น : ตู้ที่ใช้เดิมชํารุดเสียหาย ไมสามารถ
ซอมแซมได้
(3) ประโยชนที่คาดวาจะได้รับ : จัดเก็บเอกสารและวัสดุ
สํานักงาน เป็นระเบียบเรียบร้อย
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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2.  คาจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมลิ้นชัก สําหรับปฏิบัติงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมลิ้นชัก สําหรับปฏิบัติ
งาน จํานวน 2 ตัวๆละ 10,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
    - ผลิตจากไม้ Particle Board เคลือบผิว Melamine
    - โต๊ะ (Top) หนา 25 มม.
    - มีตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น พร้อมกุญแจล็อคทั้งชุด
    - ขนาดไมน้อยกวา 135 x 80 x 75 ซม.
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

3.  คาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับนั่งปฏิบัติงาน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับนั่งปฏิบัติงาน จํานวน 2 ตัวๆ
ละ 3,500 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
    - พนักพิงสูงรองรับชวงลําคอและศีรษะ
    - พนักพิงและเบาะนั่งขึ้นโครงไม้บุฟองน้ําหุ้มหนัง PU+PVC
    - ขาเหล็กชุบโครพรีเมี่ยม 5 แฉก ล้อ PU
    - สามารถโยกเอนและหมุนได้รอบตัว
    - รองรับน้ําหนักได้สูงสุด 100 กก.
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบรายจ่ายอื่น รวม 1,000,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 1,000,000 บาท
รายจายอื่น

1. เงินชําระหนี้ตามคําพิพากษา จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นเงินชําระหนี้ตามคําพิพากษาศาลยุติธรรม หรือศาล
ปกครอง หรือคําวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ตลอดจน
คาใช้จายอื่นๆที่ศาลสั่งให้จายตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาล ฯลฯ  
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 145
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 70
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 15
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,395,600 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง รวม 10,395,600 บาท
งบบุคลากร รวม 7,831,400 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 7,831,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 4,825,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  
ให้แก พนักงานสวนตําบล  จํานวน  17  อัตรา
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 300,200 บาท

1.  เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ    ตั้งไว้     144,000    บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ  ให้แก  พนักงานสวนตําบลผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ   
จํานวน  6  อัตรา  (2,000x6x12)  =  144,000   บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วย
เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง 
ด้านพัสดุ พ.ศ.2562
2.  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   ตั้งไว้   89,000  บาท    
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ให้แก  
พนักงานสวนตําบล  จํานวน  5  อัตรา
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
3. คาตอบแทนพิเศษเปนรายเดือนแกพนักงานสวนตําบล  
ตั้งไว้    67,200   บาท 
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบลที่มีสิทธิ์ได้รับเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน  
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง  (5,600x1x12) 
=  67,200  บาท
- เปนไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และเงินตอบแทนพิเศษ
ตามกฎหมายวาด้วย เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2535
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 139,200 บาท

1. เงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  
ตั้งไว้  139,200  บาท    
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวนตําบล 
ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหนง จํานวน 5  อัตรา
- ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง  (5,600x1x12)  
=  67,200  บาท
- ตําแหนง หัวหน้าฝาย  (1,500x4x12)  =  72,000  บาท 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,357,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แก พนักงานจ้าง, 
เงินปรับปรุงเงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง 
สังกัด กองคลัง  จํานวน  15  อัตรา  ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 14 อัตรา  
เปนเงิน  2,249,000  บาท 
- พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา  เปนเงิน  108,000  บาท
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงาน
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปจํานวน 10  อัตรา 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 2,525,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 580,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย
วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ตั้งไว้    50,000   บาท  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ให้ดํารงตําแหนงที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การบริหารพัสดุและผู้ควบคุมงานที่รับผิดชอบงานกอสร้าง 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว 156 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการตาง  ๆ ของกองคลัง  เชน 
คาเชาทรัพยสิน คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และ
ข้อบังคับตาง  ๆ คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ เชน 
คาจ้างเหมาบริการอัดขยายรูปภาพ ฯลฯ   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
ข้อ 11 (2)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการสําหรับเปน
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ ที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ 
ในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
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2. คาใช้จายในการประชาสัมพันธข้อมูลขาวสารตางๆของกองคลัง 
อบต.บางเสาธง

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ
เชน ปายประชาสัมพันธ การจัดเก็บภาษี ปายประชาสัมพันธ
ข้อมูลทางการเงินการคลัง  ฯลฯ 
- เปนไปตาม
  1) พระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท
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1. คาบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ
ตั้งไว้  100,000  บาท
เพื่อจายเปน 
1.1 คาซอมปกติ ในการซอมบํารุงรักษารถยนตบรรทุกที่ใช้
เชื้อเพลิงดีเซลของกองคลัง ที่มีขนาดไมเกิน 1 ตัน ที่วัสดุ
อะไหลมีอายุการใช้งานปกติระหวาง 4-6 ป หรือระยะทาง
ใช้งานระหวาง 60,000 ถึง 120,000 กิโลเมตร จํานวน 1 คัน 
เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใช้สอย  คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
ข้อ 11 (7)

1.2 คาซอมกลาง ในการซอมบํารุงรักษารถยนตบรรทุกที่ใช้
เชื้อเพลิงดีเซลของกองคลัง ที่มีขนาดไมเกิน 1 ตัน ที่วัสดุ
อะไหลมีอายุการใช้งานครบ 6 ป หรือระยะทางใช้งานครบ 
120,000 กิโลเมตร จํานวน 1 คัน และรถจักรยานยนต ที่ใช้
เชื้อเพลิงเบนซิน จํานวน 1 คัน
เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใช้สอย  คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
ข้อ 11 (7)
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2.  คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ
ตั้งไว้  50,000  บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินและครุภัณฑ
ที่อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เชน ซอมคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเอกสาร 
เครื่องโทรสาร โต๊ะ ตู้ ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใช้สอย  คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 
11 (7) 
(โดยที่จํานวนคาบํารุงรักษาและซอมแซมในทุกข้อยอยสามารถ
ถัวเฉลี่ยจายกันได้ทุกรายการ)

ค่าวัสดุ รวม 1,595,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,030,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ใช้ในการปฏิบัติงานในสํานักงาน
ของ อบต.บางเสาธง เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ ตรายาง 
กระดาษ ปากกา ดินสอ กรรไกร ตรายาง แฟม สมุดประวัติ
ข้าราชการ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน ธง ฯลฯ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 17 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตาง ๆ  สําหรับ รถยนต ของ 
อบต.บางเสาธง  เชน  แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล
ตลับลูกปน กรองน้ํามันเครื่อง หัวเทียน ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 17

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 515,800 บาท
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1. คาวัสดุคอมพิวเตอร    ตั้งไว้  500,000  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดหาวัสดุตางๆ สําหรับ
คอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เมาส เมนบอรด 
ตลับหมึก/หมึกสําหรับปริ๊นเตอร เครื่องอานและบันทึก
ข้อมูลแบบตางๆ ฯลฯ ขององคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 17
                                                        
2. คาจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 1 ชุด
ตั้งไว้  12,000  บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน
ที่มีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมายราคา 12,000 บาท/ชุด  
จํานวน 1 ชุด 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

3. คาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด    ตั้งไว้  3,800  บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
ราคา 3,800 บาท/ชุด จํานวน 1 ชุด 
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เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบลงทุน รวม 38,400 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,400 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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1. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านการ
ปอนข้อมูล งานเอกสาร บันทึก สืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส 
โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกนหลัก 
(2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 3.7  GHz จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไมน้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State-Drive 
ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 
1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว 
ความละเอียดแบบ FHD  (1920 x 1080)
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
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ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2. คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 
(20 หน้า/นาที)    จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ ไมน้อยกวา 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
ไมน้อยกวา 20 หน้าตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 
20 หน้าตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
และสามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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3. คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จํานวน  
1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ ไมน้อยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 หน้า
ตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 
1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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4. คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  
ราคา 2,500 บาท/เครื่อง จํานวน 1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาขาออก (Output)  ไมน้อยกวา
800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาได้ ไมน้อยกวา 15 นาที
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 627,320 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 627,320 บาท
งบบุคลากร รวม 430,320 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 430,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 233,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปและ
เงินที่มีผลจากการปรับอัตราเงินเดือนตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา     
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558        

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 196,560 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุง
คาตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้างสังกัดหนวยสอบภายใน 
อบต. จํานวน 1 อัตรา ดังนี้        
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา       
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558       
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งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

1. คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  จํานวน  30,000  บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
แตงตั้งให้ดํารงตําแหนงที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดุและผู้ควบคุมงานที่รับผิดชอบควบคุม
งานกอสร้าง        
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว 156 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560        

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ       
- เปนไปตามเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559        

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ คาเชาที่พักของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
วิทยากร ฯลฯ       
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561       
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินและครุภัณฑ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องพิมพดีด
คอมพิวเตอร ตู้ โต๊ะ เครื่องโทรสาร เครื่องเข้าเลม ฯลฯ        
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556        
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 ข้อ 11 (7)        

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ 
อุปกรณบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ เม้าส ฯลฯ        
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559        
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 ข้อ 17        
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งบลงทุน รวม 7,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1. คาจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู้เอกสาร ชนิดบานเลื่อน 3 ชั้น 
จํานวน 1 ตู้ เพื่อเก็บเอกสารที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น 
โดยมีลักษณะ ดังนี้      
- ตัวตู้ผลิดจากเหล็ก        
- มีกุญแจล็อค        
- มีแผนชั้นสําหรับปรับระดับวางเอกสาร ไมน้อยกวา 3 แผน     
- ขนาดกว้างXลึกXสูง ไมน้อยกวา 90X45X180 เซนติเมตร        
- เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ตั้งงบประมาณรายจายคาครุภัณฑตามราคาท้องถิ่น 
ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.0/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552        
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,674,900 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานสารสนเทศ รวม 4,674,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 381,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.  คาใช้จายในการปรับปรุงเว็บไซต อบต.บางเสาธง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงเว็บไซตของ
อบต.บางเสาธง www.obt-bangsaotong.go.th ให้ใช้งาน
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เป็นไปตาม 
- พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผานระบบดิจิทัล พ.ศ.2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ข้อ 11 (10)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 231,000 บาท
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 231,000 บาท

1. คาเชาพื้นที่สําหรับเก็บข้อมูล อบต.บางเสาธง
จํานวน   15,000  บาท    
เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่ (Hosting + Mail) ที่ใช้เก็บข้อมูลของ
อบต.ขนาดพื้นที่ไมจํากัด (Unlimited) ภายใต้โดเมน 
www.obt-bangsaotong.go.th 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2562 ข้อ 18 (4) 
2. คาเชาใช้บริการระบบ Cloud Server แบบที่ 2
จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาเชาใช้บริการระบบ Cloud Server แบบที่ 2
สําหรับการรับเรื่องร้องเรียนบนระบบแอพพลิเคชั่นของ
องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง ราคา 18,000 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวนไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (core) 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมน้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล (Storage) ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB
- สามารถเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได้
- มีระบบจัดการฐานข้อมูล (RDBMS) พร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 1 ลิขสิทธิ์
- ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จํานวน 1 ลิขสิทธิ์
- มีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอรพร้อมใช้งาน 
- มีระบบป้องกันการบุกรุกเครือขาย (Firewall) พร้อมใช้งาน
- รองรับการใช้งานผานระบบเครือขายแบบ IPv6 
- มีการดําเนินการสํารองเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
เสมือน (Virtual Machine Backup) ที่ให้บริการเชา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
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งบลงทุน รวม 4,293,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,293,900 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

01.  คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับสํานักงาน จํานวน 136,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 8 เครื่องๆละ 17,000 บาท สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้อนข้อมูล งานเอกสาร บันทึก สืบค้นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 3.7 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไมน้อยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
ไมน้อยกวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac)
และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
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02.  คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท สําหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้อนข้อมูล งานเอกสาร
บันทึก สืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส งานประชาสัมพันธ
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core)
และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
สูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไมน้อยกวา 8 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา
ขนาดไมน้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
ไมน้อยกวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน
(Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
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03.  คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 8 เครื่องๆละ 2,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อยกวา
800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

04.  คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 นาที/หน้า) จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา
(18 นาที/หน้า) จํานวน 2 เครื่องๆละ 2,600 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
หน้าตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 32 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 150 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
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05.  คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด network 
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

จํานวน 26,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จํานวน 3
เครื่องๆละ 8,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 หน้า
ตอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา
1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถ
กําหนดขนาดของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
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06. คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 
2 (27 หน้า/นาที)

จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี
ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 26,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
ไมน้อยกวา 27 หน้าตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา
27 หน้าตอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 512 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา
1 ชองและสามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถ
กําหนดขนาดของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
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07.  คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่องๆละ 10,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 หน้า
ตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
  เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
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08. คาจัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ 
แบบที่ 1

จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการ แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่องๆละ 16,000 บาท สําหรับ
สแกนเอกสารจัดเก็บข้อมูลในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นสแกนเนอรชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไมน้อยกวา 30 แผน 
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไมน้อย
กวา 23 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไมน้อยกวากระดาษขนาด A4 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
  เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

09. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานของ อบต.บางเสาธง 
(ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ)

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องระบบบัตรคิวอัตโนมัติ
แบบจอสัมผัส และอุปกรณ, ป้ายแสดงผลรวม, ระบบเสียง
พร้อมลําโพง, โปรแกรมสําหรับใช้งาน ฯลฯ ตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานของ อบต.บางเสาธง
(ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ) เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการ
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว
เป็นไปตาม
(1) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
(2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธฯ ที่ 6 หน้า 142
ลําดับที่ 4
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10. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-Service)

จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบอิเล็กทรอนิกส
ตามโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-Service) ได้แก งานบริการ งานรับเรื่อง
ร้องเรียน การลงทะเบียน ฯลฯ เพื่อเพิ่มชองทางและ
อํานวยความสะดวกให้แกผู้มาขอรับบริการ
เป็นไปตาม
(1) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
(2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
ยุทธฯ ที่ 5 หน้า 29 ลําดับที่ 1
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ รวม 4,500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,500,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 4,500,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 4,500,000 บาท

1. คาบํารุงรักษาและซอมแซมระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV)  จํานวน  4,500,000  บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมระบบกลองโทรทัศน
วงจรปด (CCTV) ในเขตพื้นที่ อบต.บางเสาธง 
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2549 มาตรา 16 ขอ 30
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,440,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,440,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,440,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

1. คาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปของอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน   จํานวน 50,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปของ
อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการปฏิบัติหน้าที่งาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามกฎหมายตามหลักเกณฑที่กําหนด 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
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ค่าใช้สอย รวม 1,090,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาจ้างเหมาเติมน้ํายาเคมีดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาเติมน้ํายาเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมี
แห้ง 6A20B จํานวน 100 ถัง 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 มาตรา 16 ข้อ 29
- พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.  โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม และ
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาจัดทําปาย คาเอกสารแผนพับ
ประชาสัมพันธ ฯลฯ
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2549 มาตรา 16 ข้อ 29,30
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ยุทธฯที่ 2 
หน้า 85 ลําดับที่ 1
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2.  โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ
ภายในอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แกบุคลากรของ อบต.
บางเสาธง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณ 
คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 มาตรา 16 ข้อ 29
- พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ยุทธฯที่ 2 หน้า 85 
ลําดับที่ 2
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3.  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก อปพร. อาสา
ดับเพลิง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 มาตรา 16 ข้อ 29
- พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ยุทธฯที่ 2 หน้า 85 
ลําดับที่ 3
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4.  โครงการฝึกอบรมเยาวชนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมเยาวชนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้แกเยาวชนในพื้นที่ตําบลบางเสาธง โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง
พร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 มาตรา 16 ข้อ 29
- พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ยุทธฯที่ 2 หน้า 86
ลําดับที่ 4
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5.  โครงการฝึกอบรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านการ
ปองกันและระงับอัคคีภัย)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ด้านการปองกันและระงับอัคคีภัย) ให้แกประชาชน
ในพื้นที่ตําบลบางเสาธง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 ข้อ 29
- พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธฯที่ 2 หน้า 86 
ลําดับที่ 5

6.  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการฝกอบรมทบทวนอาสามัครปองกันภัย
พลเรือน (อปพร.) โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาเครื่องแตงกาย ฯลฯ
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธฯที่ 2 หน้า 86 
ลําดับที่ 7
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7. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
อบต.บางเสาธง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตร ชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.บางเสาธง ให้แกจิตอาสาภัยพิบัติ
ประกอบด้วย คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม
คาจัดทําปาย ฯลฯ
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธฯที่ 2 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 หน้า 23 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 300,000 บาท

1. คาวัสดุดับเพลิง   จํานวน  300,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการดับเพลิง เชน
สายดับเพลิง ทอสายสงน้ํา วาลวน้ําดับเพลิง ฯลฯ
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 มาตรา 16 ข้อ 29
- พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,815,740 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 51,815,740 บาท
งบบุคลากร รวม 13,993,140 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 13,993,140 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 6,432,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลใน
กองการศึกษาฯ จํานวน  25  อัตรา ดังนี้
     1. พนักงานสวนตําบลในกองการศึกษา
จํานวน 12  อัตรา   เปนเงิน 2,928,120 บาท
     2. ข้าราชการครู       จํานวน 13  อัตรา   
เปนเงิน 3,503,880 บาท
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.4/ว2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 173,700 บาท

1.  เงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน 67,200  บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินคาตอบแทนรายเดือนจํานวน 1 อัตรา
- ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับเงิน
คาตอบแทนรายเดือนละ 5,600 x 12 เดือน  เปนเงิน 
67,200  บาท
- เปนไปตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) เมื่อวันที่ 11
พฤษภาคม 2559 และเงินตอบแทนพิเศษตามกฎหมายวาด้วย
เงินดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2535
2.  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว    จํานวน  106,500  บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานสวน
ตําบลในกองการศึกษา  จํานวน 5  อัตรา
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.กท.ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 121,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานสวนตําบล ซึ่งเปนผู้ที่ได้รับเงินประจําตําแหนง
จํานวน 4  อัตรา ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับเงิน
ประจําตําแหนง เดือนละ 5,600 X 12  เดือน  จํานวน  1  อัตรา
เปนเงิน จํานวน 67,200  บาท
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา,สงเสริมการศึกษาฯและกิจการ
โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ได้รับเงินประจําตําแหนง 
เดือนละ 1,500 X 12 เดือน  จํานวน 3 อัตรา  เปนเงิน 
จํานวน 54,000  บาท
- เปนไปตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่6) เมื่อวันที่ 11
พฤษภาคม 2559 และเงินตอบแทนพิเศษตามกฎหมายวา
ด้วยเงินดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2535

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะ ชํานาญการ ให้แกพนักงานครู
สวนตําบล สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง 
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 183 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.4/ว2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6,736,440 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงานจ้าง,
เงินปรับปรุงเงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง
ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน  46 อัตรา ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ    จํานวน 7 อัตรา
เปนเงิน 1,265,880 บาท
- พนักงานจ้างทั่วไป            จํานวน 17 อัตรา
เปนเงิน 1,836,000 บาท 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ(ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็กผู้มี
คุณวุฒิ,ผู้ดูแลเด็กมีทักษะ)   จํานวน 22 อัตรา
เปนเงิน 3,634,560 บาท
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 403,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
ในกองการศึกษาฯ จํานวน 26 อัตรา ดังนี้
- พนักงานจ้าง ตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
จํานวน  31,800  บาท
- พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 17 อัตรา
จํานวน 204,000 บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะ)
ตามภารกิจ จํานวน 7  อัตรา  จํานวน 168,000 บาท
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
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งบดําเนินงาน รวม 6,856,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 370,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย
วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
จํานวน  100,000  บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

คาเชาบ้าน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านพนักงานสวนตําบลและพนักงานครู
สวนตําบลที่มีสิทธิ์ได้รับคาเชาบ้าน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานครู ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2563

วันที่พิมพ : 3/8/2565  14:10:13 หน้า : 5/23

107



ค่าใช้สอย รวม 2,226,100 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างติดตั้งผ้า
มาน,คาจ้างทําความสะอาดทั่วไป (กระจก,ระเบียงอาคาร),คาติด
ตั้งประปา คาถายเอกสาร คาธรรมเนียมตางๆ คาเชาทรัพยสิน คา
โฆษณาเผยแพร คาจัดทําปาย ทําบอรดตาง ฯลฯ ที่ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

2. คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จํานวน 752,400 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
บริเวณภายในและภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลบางเสาธง
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 

3.  คาจ้างเหมาบริการปองกันและกําจัดปลวก จํานวน 51,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการปองกันและกําจัด
ปลวก บริเวณอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลบางเสาธง
 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 

วันที่พิมพ : 3/8/2565  14:10:13 หน้า : 6/23

108



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01.  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยง, คาเดินทาง, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก
และคาใช้จายอื่นๆ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

02.  โครงการจัดงานวันวิชาการ (Open  House) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานวัน
วิชาการ (Open House) เพื่ออบรมให้ความรู้นําเสนอผลงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
บางเสาธง และชมการแสดงของเด็กและรับทราบขอเสนอแนะจาก
ผู้ปกครองในวันกอนปดภาคเรียนประจําปการศึกษา โดยจายเปน
คาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คาวัสดุอุปกรณ  คา
อาหาร คาปาย ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธฯที่ 2
  แนวทางที่ 2.2 หน้าที่ 91 ลําดับที่ 12

วันที่พิมพ : 3/8/2565  14:10:13 หน้า : 7/23

109



03.  โครงการปัจฉิมนิเทศ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการ
ปัจฉิมนิเทศ สําหรับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลางและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบางเสาธง เพื่ออบรมให้ความรู้และประเมินผ
ลการเตรียมความพร้อมของเด็กในการศึกษาตอระดับ
ขั้นพื้นฐานโดยจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงาน
ตามโครงการ เชน คาสมมนาคุณวิทยากร คาปาย ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
ยุทธฯที่ 2  แนวทางที่ 2.2  หน้าที่  89  ลําดับที่ 5

04.  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้าน  การจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา การใช้และ การสอนภาษา
อังกฤษ คอมพิวเตอร การผลิตสื่อ และด้านคุณธรรม
จริยธรรม  ฯลฯ ให้แก ครู ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธฯที่ 6
 แนวทางที่  6.2  หน้าที่ 146  ลําดับที่ 8
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05.  โครงการปฐมนิเทศ นักเรียนใหม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก
และกฎระเบียบของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นโยบาย และ
แนวทางในการปฏิบัติ สําหรับผู้ปกครองของนักเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
บางเสาธง โดยเปนคาใช้จายในการดําเนินการตาม
โครงการ เชน คาสมมนาคุณวิทยากร คาอาหารวาง คาอาหาร
คาปาย ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธฯที่ 2
แนวทางที่ 2.2 หน้าที่ 89 ลําดับที่ 4

06.  โครงการพัฒนาความรู้คู EQ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาความรู้
คู EQ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคูกับการพัฒนาทางด้าน
อารมณ  การแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีตอพระคุณของ
แมผู้ให้กําเนิด สําหรับนักเรียนและผู้ปกครองในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง โดยจาย
เปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการ เชน คา
สมมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
คาปาย และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธฯที่ 2
แนวทางที่ 2.2 หน้าที่ 94 ลําดับที่ 22
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07.  โครงการอบรมความรู้โภชนาการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมความรู้
โภชนาการ  ให้กับผู้ปกครอง ผู้ประกอบการอาหารกลางวัน ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย  ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง โดยจาย
เปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน สมมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธฯที่ 2
  แนวทางที่ 2.2 หน้าที่ 92 ลําดับที่ 15

08.  โครงการสงเสริมทักษะภาษาตางประเทศของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมทักษะ
ภาษาตางประเทศของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ให้กับเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง  เพื่อ
ให้เด็กมีทักษะทางภาษาตางประเทศ และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค  โดยจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตาม
โครงการ เชน คาสมมนาคุณวิทยากร  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธฯที่ 2
  แนวทางที่ 2.2 หน้าที่ 92 ลําดับที่ 14
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09.  โครงการฝึกซ้อมภัยพิบัติ และอพยพเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบางเสาธง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกซ้อมภัยพิบัติ
และอพยพเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางเสาธง  ให้ ครู
เจ้าหน้าที่ เด็กเล็กได้เรียนรู้วิธีการดับเพลิงเบื้องต้นและการ
อพยพเด็ก โดยจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน
คาสมมนาคุณวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง  และคาใช้จายอื่นๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  ยุทธฯที่ 2  แนวทางที่ 2.2 หน้าที่ 25
ลําดับที่ 3

10.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อสงเสริมแหลงเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ผานการเลน

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจัดบรรยากาศให้เอื้อตอการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรม
และให้สอดคล้องกับการพัฒนาการด้านรางกาย
ด้านอารมณ ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา  โดยจายเปนคาใช้จายใน
การดําเนินโครงการ เชน คา ต้นไม้ประดับ คาทราย 
คาวัสดุอุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.4/ว 3679
 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธฯที่ 6
 แนวทางที่ 6.2 หน้าที่ 144  ลําดับที่ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 572,700 บาท
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1.  คาบํารุงรักษาและซอมแซม          จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
และครุภัณฑในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เชน เครื่องคอมพิวเตอร,เครื่องปริ้นเตอร,เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
2. คาซอมบํารุงรักษารถยนตบรรทุก (คาซอมกลาง)
จํานวน 72,700 บาท
เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการในการซอมบํารุงรักษารถยนต
บรรทุกที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ที่มีขนาดไมเกิน 1 ตัน วัสดุอะไหลมีอายุการใช้งาน
ครบ 6 ป หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร จํานวน
คันละ 72,700 บาท ตอป จํานวน 1 คัน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
ลงวันที่ 27  เมษายน  2565 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณารายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใช้สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
3.  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง     จํานวน 400,000  บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ปรับปรุง
ตอเติม และสิ่งปลูกสร้าง ในกรณีที่เกิดการชํารุด เสียหาย
ซึ่งไมได้คาดการณลวงหน้า เชน อาคารเรียน อาคาร
ประกอบการ ทั้งบริเวณภายใน และบริเวณภายนอก
ห้องเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลบางเสาธง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
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ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(โดยที่จํานวนคาบํารุงรักษาและซอมแซมในทุกข้อยอยสามารถ
ถัวเฉลี่ยจายกันได้ทุกรายการ)

ค่าวัสดุ รวม 4,020,800 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา
สายไฟฟา  ฟวส ปลั๊กไฟฟาชนิดมีสาย เครื่องรับสัญญาณ
โทรทัศน ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 3/8/2565  14:10:13 หน้า : 13/23

115



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,740,800 บาท

1.วัสดุงานบ้านงานครัว         จํานวน  100,000  บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ เชน ภาชนะ
ใสอาหาร, ผงซักฟอก, น้ํายาล้างห้องน้ํา, ไม้กวาด, ไม้ถูพื้น ฯลฯ
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
บางเสาธง       
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 
2. คาวัสดุอาหารเสริม(นม)     จํานวน  3,640,800 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง ได้แก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดเสาธงนอก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดบัวโรย  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง
จัดสรรให้จํานวน 260 วัน ตามข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2565 และโรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
บางเสาธง จํานวน 6 โรงเรียน ได้แก โรงเรียนสุเหราบ้านไร,
โรงเรียนวัดเสาธงนอก, โรงเรียนวัดเสาธงกลาง, โรงเรียน
วัดบัวโรย, โรงเรียนละมูลรอดศิริ และโรงเรียนคลองเจริญราษฎร
จัดสรรให้ตั้งแตชั้นเด็กเล็ก (3-5 ขวบ) - ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 260 วัน (เปดเทอม 200 วัน ปดเทอม 60 วัน) 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0816.2
/ ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ 2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธฯที่ 2
แนวทางที่ 2.2 หน้าที่ 90 ลําดับที่ 8
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้าง เชน จอบ,ขวาน,สิ่ว,สวาน,เลื่อย,แปรง
ทาสี,น้ํามันทาไม้,ไม้,เหล็ก,ตะปู,กรรไกรตัดกิ่งไม้ อุปกรณ
ประปา ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆสําหรับรถยนต ของกอง
การศึกษาฯ เชน แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน, สายไมล,
ตลับลูกปน, น้ํามันเบรก, หัวเทียน, ฟลมกรองแสง, กันชน,
หม้อน้ํารถยนต ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน มีดตัดต้นไม้  พืช วัสดุเพาะ
ชํา  ต้นกล้าพืช ดิน ปุย ฯลฯ เพื่อใช้สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุการศึกษา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน เชน วัสดุอุปกรณ
การเรียนการสอนแบบเรียน, หนังสือเสริมทักษะ, หนังสือนิทาน
สื่ออุปกรณสงเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 240,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลบางเสาธง เปนไปตามหนังสือ 
- พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552             
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553 ข้อ 1
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 18 (1)

วันที่พิมพ : 3/8/2565  14:10:13 หน้า : 16/23

118



คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง
เปนไปตาม 
- พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของสวน ราชการ พ.ศ.2553
ข้อ 1 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ข้อ 6
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 18 (1)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอินเตอรเน็ตความเร็วสูงรายเดือนสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง      
เปนไปตามหนังสือ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 18 (3)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 3/8/2565  14:10:13 หน้า : 17/23

119



งบลงทุน รวม 23,405,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 955,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1.  คาจัดซื้อเต็นทผ้าใบ  จํานวน  2 หลัง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเต็นทผ้าใบขนาดใหญ ขนาดไมน้อย
กวา  กว้าง 4 เมตร  ยาว 8 เมตร เพื่อใช้สําหรับการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง เปนครุภัณฑที่ไมกําหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งงบประมาณรายจายคา
ครุภัณฑตามราคาท้องถิ่น 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

2.  คาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น  จํานวน  8  เครื่อง จํานวน 19,200 บาท

เพื่อจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น ขนาดไมน้อยกวา 22 นิ้ว เพื่อ
ใช้สําหรับในการจัดกิจกรรมตางๆ ในห้องสมุดและห้องประชุม
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง 6 เครื่อง , ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดเสาธงนอก 2 เครื่อง เปนครุภัณฑที่ไมกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ตั้งงบประมาณรายจายคาครุภัณฑตามราคา
ท้องถิ่น  
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1.  คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน
2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400  ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต  แบบดับเบิ้ลแค็บ
จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 1)  เปนกระบะสําเร็จรูป
 2)  ห้องโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
 3)  เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
 4)  ราคารวมภาษีสรรพสามิต
เพื่อจัดให้มีรถสวนกลาง ทดแทนคันเดิมที่มีสภาพเกาใช้งาน
ได้ไมปกติ 
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

1.  คาจัดซื้อลําโพงขยายเสียง  จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องลําโพงขยายเสียง แบบ ล้อลาก  จํานวน 1
  เครื่อง  ขนาดไมน้อยกวา 15 นิ้ว 2 ไมคลอย ไมน้อยกวา 450
 วัตต สําหรับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ประชุม ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงนอก เปนครุภัณฑที่ไม
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งงบประมาณรายจาย
คาครุภัณฑตามราคาท้องถิ่น  
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึก  (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction  แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก  (Ink Tank Printer)  จํานวน 1  เครื่อง
เพื่อให้มีเครื่องมือใช้เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในการอํานวยความสะดวก
และรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้น โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer , Copier และ
Scanner  ภายในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4
ไมน้อยกวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ตอนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4
ไมน้อยกวา 15 หน้าตอนาที  (ppm)  หรือ 5 ภาพ
ตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200x600
หรือ 600x1,200 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network  Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
หรือสามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย  Wi – Fi
(IEEE 802.11b,g,n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 100 แผน
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- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 22,450,000 บาท
คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อกอสร้างอาคาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (แหง
ใหม)

จํานวน 20,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อที่ดินกอสร้างศูนยพัฒนาเด็กเล็กสําหรับ
บริการชุมชนและสังคมในเขตบริการ บริเวณพื้นที่ 
อบต.บางเสาธง (ในเขต หมู 7,8,9,10,11,12,13,14)
จํานวน 10 ไร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธฯที่ 2 แนวทางที่ 2.5 หน้าที่ 28
ลําดับที่ 1
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1.  โครงการปรับปรุงอาคาร  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดเสาธงนอก จํานวน 850,000 บาท

เพื่อเปลี่ยนอาคารศูนยใหมทั้งหมด ติดตั้งเหล็กดัดห้องเรียนชั้น 1
 ติดตั้งรั้วแบบแสตนเลส ด้านหน้าและด้านข้างอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จัดทําปาย “ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงนอก”บริเวณ
ด้านหน้าอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามรูปแบบขององคการ
บริหารสวนตําบลบางเสาธงกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธฯที่ 6
 แนวทางที่ 6.2 หน้าที่ 143  ลําดับที่ 3

2.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณรอบนอกศูนยพัฒนา เด็กเล็ก
วัดบัวโรย

จํานวน 1,600,000 บาท

เพื่อปรับพื้นที่ถมดิน ด้านหน้ารั้วของศูนย โดยขยายเขตพื้นที่ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กด้านหน้าและด้านข้าง ทํารั้วคอนกรีตให้สูงขึ้น
และทําประตูทางเข้าออกใหม ด้านหน้าของรั้วภายนอกให้มี
ฟุตบาทและสวนโค้งเว้าและสามารถให้ผู้ปกครองมาจอดเทียบสง
เด็กได้ ติดตั้งปายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบัวโรย ติดตั้งกันสาด
บริเวณเหนือหน้าตางทุกบานด้านข้างอาคารเรียน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธฯที่ 6
แนวทางที่ 6.2 หน้าที่ 144  ลําดับที่ 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 7,560,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,560,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง 
จํานวน 6 โรงเรียน

จํานวน 7,560,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง  จํานวน  6 โรงเรียน ได้แก
โรงเรียนสุเหราบ้านไร, โรงเรียนวัดเสาธงนอก, โรงเรียน
วัดเสาธงกลาง, โรงเรียนวัดบัวโรย, โรงเรียนละมูลรอดศิริและ
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร จํานวน 200 วัน  ตั้งแตชั้นอนุบาล -
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 5061ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาของ อปท. ประจําปงบประมาณ 2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธฯที่ 2
แนวทางที่ 2.2 .หน้าที่ 91 ลําดับที่ 10
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,480,750 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,480,750 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,480,750 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,480,750 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01.  โครงการแขงขันกีฬาอนุบาล ตําบลบางเสาธง  สงเสริมสุขภาพ
อนามัย

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาอนุบาล ตําบล
บางเสาธง สงเสริมสุขภาพสําหรับนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง เพื่อจายเปนคาใช้
จายในการดําเนินการตามโครงการ เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาปาย และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนิน
การตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธฯที่  2
  แนวทางที่ 2.2 หน้าที่ 93  ลําดับที่ 17
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02.  โครงการจัดอบรมฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษ English Camps แก
เด็ก เยาวชนและประชาชน

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะภาษา
อังกฤษ สําหรับเด็ก,เยาวชนและประชาชนทั่วไปในหมูบ้านตางๆ
ในเขตตําบลบางเสาธง โดยจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการ
ตามโครงการ เชน คาสมมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาปาย และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝึก
อบรม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธฯที่ 2
แนวทางที่ 2.2 หน้าที่ 88 ลําดับที่ 2

03.  โครงการชวนหนูเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการชวนหนูเรียน
รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แกนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง  เพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น ฝึกปฏิบัติด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจายเปนคาใช้จายในการ
ดําเนินการตามโครงการ เชน คาสมมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน
ในการฝึกอบรม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธฯที่ 2
  แนวทางที่ 2.2 หน้าที่ 88 ลําดับที่ 3
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04.  โครงการสร้างเสริมประสบการณนอกห้องเรียน  เพื่อพัฒนานัก
เรียนในศูนย พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางเสาธง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการสร้างเสริม
ประสบการณนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง
โดยจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการ เชน
คายานพาหนะ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย
และคาใช้จายอื่นที่จําเปนในการดําเนินการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธฯที่ 2
แนวทางที่ 2.2 หน้าที่ 92 ลําดับที่ 16

05.  โครงการสนับสนุนคาใช้จาย การบริหารสถานศึกษา (รายหัว) จํานวน 629,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง ได้แก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธง
นอก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบัวโรย และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บางเสาธง 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0816.2
/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ 2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธฯที่ 2
  แนวทางที่ 2.2 หน้าที่ 89 ลําดับที่ 6
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06.  โครงการสนับสนุนคาใช้จาย การบริหารสถานศึกษา (คาจัดการ
ศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 418,100 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง ได้แก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธง
นอก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบัวโรย และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บางเสาธง 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0816
/ว501 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565.เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ 2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธฯที่ 2
  แนวทางที่ 2.2 หน้าที่ 91 ลําดับที่ 11

07.  โครงการสนับสนุนคาใช้จาย การบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)

จํานวน 1,903,650 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวันของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง ได้แก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดเสาธงนอก,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบัวโรย,ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบางเสาธง 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0816.2
/ว501 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ 2566
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธฯที่ 2
แนวทางที่ 2.2 หน้าที่ 90 ลําดับที่ 7
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08.  โครงการสงเสริมการแขงขัน ทักษะทางวิชาการ ของศูนย 
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องคการบริหารสวนตําบล บางเสาธง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการสงเสริมการแขงทักษะ
ทางวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสงเด็กเข้ารวมแขงขัน
ทักษะวิชาการในระดับภาค และระดับประเทศ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ และคาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธฯที่ 2
แนวทางที่ 2.2 หน้าที่ 88 ลําดับที่ 1

09.  โครงการรักลูกให้ปลอดภัย หวงใยสวมหมวกนิรภัย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการรักลูกให้ปลอดภัยหวงใย
สวมหมวกนิรภัย  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง
และเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การปองกันอันตรายจาก
อุบัติเหตุทางถนนในการขับขี่จักรยานยนต โดยมีคาใช้จายในการ
ดําเนินกิจกรรม เชน คาสมมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)   ยุทธฯที่ 2
  แนวทางที่ 2.2 หน้าที่ 94 ลําดับที่ 20
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,748,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 22,748,000 บาท
งบบุคลากร รวม 13,121,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 13,121,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,945,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลใน
กองสาธารณสุขฯ  จํานวน 11 อัตรา 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และกอบต. ที่มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 125,800 บาท
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เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล สังกัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการสาธารณสุข  จํานวน   12,000   บาท  
เพื่อจายเปนเงินคาเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 
จํานวน 1 อัตรา 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก อบต.ที่มท 0809.5
/ว 21 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2550 เรื่อง คาตอบแทนกําลังคน
ด้านสาธารณสุข
2. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)  
จํานวน   4,000   บาท
เพื่อจายเปนเงินพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ของ
พนักงานสวนตําบลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
จํานวน 1 อัตรา  
- เปนไปตามคําสั่งกรมแพทยทหารเรือ (เฉพาะ) 
ที่ 413/2549 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2549 เรื่อง 
ให้ทหารประทวนรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ
3. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   จํานวน   42,600 บาท  
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก
พนักงานสวน กองสาธารณสุขฯ  ดังนี้
- พนักงานสวนตําบล   จํานวน  2  อัตรา  
เปนเงิน    42,600   บาท
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก อบต. 
ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
4. เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนแกพนักงานสวนตําบล  
จํานวน  67,200  บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือนละ 
5,600 x 12 เดือน ซึ่งเปนผู้ได้รับเงินประจําตําแหนง
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ตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
และมีสิทธิ์ได้รับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงิน
ประจําตําแหนงที่ได้รับอยู  
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดสมุทรปราการ เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 145,200 บาท

1.  เงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
จํานวน    103,200  บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวนตําบล 
ที่ได้รับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538 เดือนละ 8,600 x 12 เดือน 
2. เงินประจําตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 
จํานวน    42,000  บาท 
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวนตําบล
ที่ได้รับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ     จํานวน  1  อัตรา  
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 7,230,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษ
ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจกองสาธารณสุขฯ ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน  19  อัตรา 
เปนเงิน    2,802,500  บาท
- พนักงานจ้างทั่วไป   จํานวน  41  อัตรา
เปนเงิน    4,428,000  บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 1,674,000 บาท

1. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว   จํานวน  804,000  บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ให้แกพนักงานจ้างกองสาธารณสุขฯ  ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน  13   อัตรา
เปนเงิน    312,000   บาท
- พนักงานจ้างทั่วไป    จํานวน  41  อัตรา
เปนเงิน     492,000   บาท
2. เงินเพิ่มสําหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงาน
ที่เปนการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ   จํานวน  870,000  บาท
เพื่อเปนคาใช้จายสําหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงาน
ที่เปนการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ขับรถบรรทุกขยะ)   
จํานวน  10   อัตรา ๆละ2,000 บาท ตอเดือน       
เปนเงิน    240,000  บาท
- พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานจัดเก็บและกวาดมูลฝอย)
จํานวน  35  อัตราอัตรา ๆละ1,500 บาท ตอเดือน     
เปนเงิน    630,000  บาท
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดสมุทรปราการ 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสําหรับพนักงานจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปนการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ พ.ศ.2564 
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งบดําเนินงาน รวม 9,627,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 840,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 350,000 บาท

1.คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ จํานวน      350,000    บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการการซื้อ
การจ้าง คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรืองานควบคุมงานกอสร้าง 
และคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว 156 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 400,000 บาท

1. คาใช้จายประเภทคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน 400,000     บาท
เพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบล  คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่กู้ชีพโครงการแพทย
ฉุกเฉินฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

1.คาเชาบ้าน   จํานวน    30,000     บาท 
เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

1.เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   จํานวน     60,000    บาท 
เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 4,537,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาจัดทําเอกสาร วารสาร วัสดุเผยแพรสงเสริมความรู้ กิจกรรม
ตางๆด้านงานสาธารณสุขของ อบต. เพื่อให้ความรู้แกประชาชน

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดทําเอกสาร วารสาร วัสดุเผยแพร
สงเสริมความรู้ กิจกรรมตาง ๆ ด้านงานสาธารณสุขของ อบต. 
เพื่อให้ความรู้แกประชาชน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 
เชน คาเบี้ยเลี้ยง, คาเดินทาง, คาพาหนะ, 
คาเชาที่พัก ของพนักงานสวนตําบล  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2562 ข้อ 11 (19)

02. โครงการรวมใจรักษน้ํา เฝาระวังคุณภาพน้ําในคลอง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการปลูกจิตสํานึกในการ
บริหารจัดการขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน
ให้กับเยาวชน ได้แก คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาปายไวนิล คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ยุทธฯที่ 4 
แนวทางที่ 4.2 หน้าที่ 135 ลําดับที่ 9
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03. โครงการยืดอกพกถุงผ้า ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกจิตสํานึกในการ
บริหารจัดการขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน
ให้กับประชาชนและเยาวชน ได้แก คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายไวนิล 
คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
ยุทธฯที่ 4 แนวทางที่ 4.2 หน้าที่ 136 ลําดับที่ 13

04. โครงการรวมด้วยชวยกัน ปองกันฝุ่นละออง PM 2.5 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการปองกันฝุ่นละออง 
PM 2.5 ในชุมชนให้กับประชาชนและผู้นําชุมชน 
ได้แก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาปายไวนิล คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
ยุทธฯที่ 2 แนวทางที่ 2.3 หน้าที่ 104 ลําดับที่ 30
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05. โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการลดปัญหาผลกระทบ
ตอสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่เกิดจากของเสียอันตรายในชุมชนให้กับประชาชน
และผู้นําชุมชน ได้แก คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาปายไวนิล คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
ยุทธฯที่ 2 แนวทางที่ 2.3 หน้าที่ 105 ลําดับที่ 31

06. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินการจัดทํา
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม 
การฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานและการจัดกิจกรรม
รณรงคสงเสริมให้ความรู้แกประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
ยุทธฯที่ 4 แนวทางที่ 4.2 หน้าที่ 133 ลําดับที่ 1
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07. โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามหลัก 
3R คือ 1. Reduce 2. Reuse และ 3. Recycle 
เปนการลดปริมาณขยะด้วยวิธีการคัดแยกขยะแตละชนิด 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
ยุทธฯที่ 4 แนวทางที่ 4.2 หน้าที่ 133 ลําดับที่ 2

08. โครงการคลองสวยน้ําใส ด้วย EM-BALL จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาของน้ําเสีย การทํา
em-ball ให้กับประชาชนและเยาวชน ได้แก 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร 
คาปายไวนิล  คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
ยุทธฯที่ 4 แนวทางที่ 4.2 หน้าที่ 134 ลําดับที่ 6
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09. โครงการฝึกอบรมการทําน้ําหมักชีวภาพจากเศษวัสดุอินทรีย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการทําน้ําหมักชีวภาพ
จากขยะอินทรียให้กับประชาชน ได้แก คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาปายไวนิล 
คาวัสดุอุปกรณฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
ยุทธฯที่ 4 แนวทางที่ 4.2 หน้าที่ 134 ลําดับที่ 4

10. โครงการสร้างเยาวชน ปลูกจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดล้อม จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสถานการณน้ําเสีย 
ปัญหามลพิษและการทําน้ําหมักชีวภาพ 
ให้กับเยาวชนในตําบลบางเสาธง ได้แก 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวิทยากร คาปายไวนิล คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
ยุทธฯที่ 4 แนวทางที่ 4.2 หน้าที่ 134 ลําดับที่ 5
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11. โครงการชุมชนสะอาดคัดแยกขยะจากต้นทาง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามหลัก 
3R คือ 1. Reduce 2. Reuse และ 3. Recycle 
เปนการลดปริมาณขยะด้วยวิธีการคัดแยกขยะแตละชนิด 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
ยุทธฯที่ 4 แนวทางที่ 4.2 หน้าที่ 135 ลําดับที่ 8

12. โครงการชุมชนคัดแยก ขยะต้นแบบ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติ ให้กับผู้นําชุมชนและประชาชน
ในการพัฒนาเปนต้นแบบการคัดแยกขยะชุมชน 
ให้กับหมูบ้านหรือชุมชนอื่นๆ ได้แก คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาปายไวนิล 
คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
ยุทธฯที่ 4 แนวทางที่ 4.2 หน้าที่ 135 ลําดับที่ 10
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13. โครงการฉลาดเลือก ฉลาดใช้ ลดใช้โฟมและถุงพลาสติก จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติให้กับเยาวชนเพื่อสร้างจิตสํานึก 
ในการคัดแยกขยะอันตรายชุมชนได้อยางถูกวิธี 
ได้แก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร 
คาปายไวนิล คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
ยุทธฯที่ 4 แนวทางที่ 4.2 หน้าที่ 136 ลําดับที่ 12

14. โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก ด้านสิ่งแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติให้กับกลุมประชาชนอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษโลก สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ
และเฝาระวังสิ่งแวดล้อม ได้แก คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร 
คาปายไวนิล คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
ยุทธฯที่ 4 แนวทางที่ 4.2 หน้าที่ 136 ลําดับที่ 11

15. โครงการตู้น้ําดื่มสะอาดปลอดภัย หางไกลโรค จํานวน 200,000 บาท

เพื่อให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ําจากตู้น้ําดื่มให้กับ
นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.บางเสาธง 
จํานวน 4 ศูนย และชุนชนในพื้นที่ อบต.บางเสาธง
- เปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการสงเสริม หรือสนับสนุน พ.ศ.2563 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธฯที่ 2 แนวทางที่ 2.3 หน้า 27 ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 3,005,000 บาท

1.คาใช้จายบํารุงรักษา ซอมแซม จํานวน    200,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑ
เชน  เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องใช้ไฟฟา ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

2.คาซอมบํารุงรักษายานพาหนะ จํานวน   2,805,000  บาท 
      2.1 คาซอมบํารุงรักษารถยนตขนาด (คาซอมปกติ)
จํานวน   25,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการในการซอมบํารุงรักษา
รถยนตบรรทุกที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลของกองสาธารณสุข 
ที่มีขนาดไมเกิน 1 ตัน ที่วัสดุอะไหลมีอายุการใช้งานปกติ
ระหวาง 4 – 6 ปี หรือระยะทางใช้งาน ระหวาง 60,000 ถึง 
120,000 กิโลเมตร จํานวน 1 คัน 
- เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการในการซอมบํารุงรักษา
รถกวาดถนน จํานวน  2  คัน
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย  คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค
      2.2 คาซอมบํารุงรักษารถยนตบรรทุก (คาซอมกลาง)
จํานวน  280,000  บาท
- เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการในการซอมบํารุงรักษา
รถยนตบรรทุกที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลของกองสาธารณสุข
ที่มีขนาดไมเกิน 1 ตัน ที่วัสดุอะไหลมีอายุการใช้งานครบ 6 ปี 
หรือระยะทางใช้งาน ครบ 120,000 กิโลเมตร จํานวน 3 คัน 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย  คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค
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     2.3 คาซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลขนาดเบา
จํานวน   2,500,000   บาท
- เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
ขนาดเบา เชน รถจัดเก็บขยะ จํานวน 6 คัน และรถบรรทุก
คอนเทนเนอร จํานวน 3 คันรถดูดฝุ่น รถสุขาเคลื่อนที่ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย  คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค
(โดยที่จํานวนคาบํารุงรักษาและซอมแซมในทุกข้อยอย
สามารถถัวเฉลี่ยจายกันได้ทุกรายการ)

ค่าวัสดุ รวม 4,250,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบ้านงานครัว สําหรับใช้
ทําความสะอาดเรียบร้อยในที่ทางสาธารณะ เชน 
ไม้กวาด  ที่ตักขยะ ถุงขยะ ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้วัสดุตาง ๆ สําหรับรถยนต เรือ ของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เชน แบตเตอรี่ ยาง
รถยนต สายไมล ตลับลูกปน  สายพาน หม้อน้ํา ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น 
สําหรับรถยนต เครื่องพนยุง เชน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน จารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อยาฉีดพนและกําจัดยุงลาย 
ทรายเคลือบสารกําจัดลูกน้ํา สารกําจัดน้ําเสีย  
สารจุลินทรียชีวภาพ  ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 100,000 บาท

คาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและปายประชาสัมพันธ 
เผยแพรสงเสริมความรู้ กิจกรรมตาง ๆ ด้านงาน
สาธารณสุขของ อบต. เพื่อให้ความรู้แกประชาชน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

คาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายคนงานกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม   จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย สําหรับคนงาน
ประจํารถขยะใช้ในงานจัดเก็บขยะมูลฝอย 
และคนงานทั่วไปใช้สําหรับงานรักษาความสะอาดทั่วไป
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2560
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณเครื่องใช้ตาง ๆ เชน
หมึกพิมพประเภทตาง ๆ วัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ ฯลฯ 
ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาเบิกจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 17

วัสดุอื่น จํานวน 2,250,000 บาท

1. คาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยชนิดมีฝาปิด
จํานวน    2,250,000  บาท  
เพื่อจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยชนิดมีฝาปิด มีรายละเอียดดังนี้
- คาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยชนิดมีฝาปิด จํานวน 
1,500 ใบ ๆ ละ 1,500 บาท เปนถังพลาสติกโพลีเอทธีลีน 
ขนาดความจุไมน้อยกวา 240 ลิตร มีฝาปิด – เปิด 
มีล้อเข็นพร้อมสกรีนตรา อบต.บางเสาธง และข้อความตาม
กําหนด  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 170,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการเยี่ยมบ้านและติดตามผู้ป่วยเอดส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการออกเยี่ยมบ้าน ติดตาม 
ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยเอดส ได้แก 
คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ คาคูมือการดูแล
สุขภาพ คาแผนพับความรู้  คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้า
ที่ พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
ยุทธฯที่  2 แนวทางที่  2.3 หน้าที่ 103 ลําดับที่  23  
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2.โครงการเยาวชนรุนใหมรวมใจต้านภัยยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอบรมให้ความรู้ 
เรื่องยาเสพติด ให้กับเด็กและเยาวชน ได้แก  
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ  
คาวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้า
ที่ พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
ยุทธฯที่ 2 แนวทางที่ 2.3 หน้าที่ 97 ลําดับที่ 4    

3.โครงการเยาวชนใสใจรู้ทันโรคเอดส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเยาวชนใสใจรู้ทันโรคเอดส 
เพื่อสงเสริมการป้องกันโรคเอดส แก้ไขปัญหาในด้าน
อาชญากรรม ฯลฯ ได้แก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้า
ที่ พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
ยุทธฯที่  2 แนวทางที่  2.3  หน้าที่  97 ลําดับที่  3   
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4.โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้
แกกลุมผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้าน
สุขาภิบาลอาหาร ตรวจร้านอาหาร ให้กับผู้ประกอบ
การอาหารในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง 
ได้แก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ คาจ้างทําป้าย Clean Food Good Taste 
คาป้ายไวนิล คาวิทยากร เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
สําหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตเมือง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้า
ที่ พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
ยุทธฯที่ 2 แนวทางที่ 2.3 หน้าที่ 96 ลําดับที่ 2

5.โครงการอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในโรงเรียนและ
ชุมชน (อย.น้อย)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก
เยาวชนในการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐาน
ด้านสุขาภิบาลอาหาร ในพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลบางเสาธง ได้แก คาอาหาร คาอาหารวาง 
และเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้ายไวนิล คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้า
ที่ พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
ยุทธฯที่ 2 แนวทางที่ 2.3 หน้าที่ 98 ลําดับที่ 5
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,175,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 2,175,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,175,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,175,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.โครงการการแพทยฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง 
(โครงการตอเนื่อง)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดตั้งศูนยการแพทยฉุกเฉิน
และดําเนินการแพทยฉุกเฉินตําบลบางเสาธง 
เชน คาตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานกู้ชีพ คาวัสดุ
เครื่องแตงกาย คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ คาเวชภัณฑ
และยา เป็นต้น ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน
คุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม โดยป้องกันให้
การเจ็บป่วยฉุกเฉินเกิดขึ้นน้อยที่สุดและให้ผู้ป่วย
ฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน
จนพ้นภาวะฉุกเฉินหรือได้รับการบําบัดรักษา
เฉพาะอยางทันทวงที
- เพื่อเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  
ยุทธฯที่ 2 แนวทางที่  2.3  หน้าที่  98 ลําดับที่  7   
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2.โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสํารวจข้อมูลสุนัขและแมว 
ใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ในคนและสัตว ได้แก คาตอบแทนสํารวจสุนัขและแมว 
คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ คาวัสดุอุปกรณฯลฯ
เป็นไปตาม
- ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 3034 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
ยุทธฯที่  2 แนวทางที่ 2.3 หน้าที่  103 ลําดับที่  26     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01. โครงการชุมชนหวงใยดูแลใสใจผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติด
เตียง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้ 
เรื่องการสงเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง  
สําหรับผู้นําสุขภาพชุมชน  ได้แก คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ
โครงการ  คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้า
ที่ พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
ยุทธฯที่ 2 แนวทางที่  2.3  หน้าที่  102 ลําดับที่  21
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02. โครงการสงเสริมสุขภาพและโภชนาการเด็กวัยเรียน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้  
เรื่องการสงเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ
ให้กับเด็กวัยเรียน ได้แก คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม วัสดุสาธิต คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ
โครงการ  คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้า
ที่ พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
ยุทธฯที่ 2 แนวทางที่  2.3  หน้าที่  104 ลําดับที่  29  

03. โครงการบางเสาธงรวมใจต้านภัยไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้  
เรื่องไข้เลือดออก อาการพยาธิสภาพ การติดตอ
การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดตอ ให้กับผู้นําสุขภาพ
ชุมชนและประชาชน ได้แก คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้า
ที่ พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
ยุทธฯที่ 2 แนวทางที่  2.3  หน้าที่ 100 ลําดับที่  12    
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04. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเครือขายสาธารณสุข จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการพัฒนาแกนนําสุขภาพการสาธารณ
สุข ในตําบลบางเสาธง การฝึกอบรม สัมมนา ฟนฟูความ
รู้ ทัศนศึกษาดูงานและการจัดกิจกรรมประเภท
ตางๆ เชน กิจกรรมรณรงคสงเสริมให้ความรู้แกประชาชน
ด้านกิจการสาธารณสุข ด้านการสงเสริมสุขภาพ
อนามัย ด้านการป้องกันโรคติดตอและไมติดตอ ฯลฯ 
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาจ้างเหมารถ คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ
โครงการ  คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้า
ที่ พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธฯที่ 2 แนวทางที่  2.3  หน้าที่ 96 ลําดับที่  1

05. โครงการฟันดีฟันสวย เคลือบด้วยฟลูออไรดวานิช จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฟันดีฟันสวย 
เคลือบด้วยฟลูออไรดวานิช สําหรับการสร้างเสริม
สุขภาพชองปากเด็ก ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บางเสาธง ได้แก คาวัสดุ อุปกรณในการเคลือบ
ฟลูออไรดวานิช ป้ายประชาสัมพันธโครงการฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้า
ที่ พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธฯที่  2 แนวทางที่ 2.3  หน้าที่ 99 ลําดับที่  8 
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06. โครงการควบคุมโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการควบคุมโรคอุบัติใหม 
และโรคอุบัติซ้ําให้แกประชนในพื้นที่ ได้แก 
คาตอบแทน คาจ้างเหมา คาประชาสัมพันธคาแผนพับ
โปสเตอรความรู้ คาน้ํามันดีเซลผสมน้ํายาพนยุง 
คาน้ํามันเบนซิน 91 สําหรับเครื่องพนยุง คาผ้าปดจมูก 
คาเจลแอลกอฮอลล้างมือ คาเวชภัณฑวัสดุตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้า
ที่ พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธฯที่ 2 แนวทางที่ 2.3  หน้าที่ 99 ลําดับที่  10   

07. โครงการบางเสาธงรวมใจหางไกลโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้
การเฝ้าระวัง การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวานให้กับผู้นําสุขภาพชุมชนและประชาชน
ได้แก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธโครงการคาวิทยากร คาเครื่องวัดความดัน
แบบพกพา คาเครื่องเจาะระดับน้ําตาลปลายนิ้ว 
คาแถบตรวจน้ําตาล คาเข็มเจาะเลือด คาสําลีแอลกอฮอล 
คาวัสดุอุปกรณ คากระเป๋าใสอุปกรณในลงพื้นที่
คัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงให้แก
ประชาชนในพื้นที่ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้า
ที่ พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธฯที่  2 แนวทางที่ 2.3 หน้าที่ 100 ลําดับที่  13
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08. โครงการเด็กบางเสาธงเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้
เรื่องการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการชวยชีวิต
ขั้นพื้นฐานสําหรับเด็ก  เยาวชนและประชาชน ได้แก 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธโครงการคาวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้า
ที่ พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธฯที่ 2 แนวทางที่ 2.3 หน้าที่ 101 ลําดับที่  15 

09. โครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจในวัยผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
การสงเสริมความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 
ได้แก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธโครงการฯ คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้า
ที่ พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธฯที่ 2 แนวทางที่ 2.3 หน้าที่ 100 ลําดับที่  14  
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10. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
ได้แก คาวัคซีนพิษสุนัขบ้า เข็ม กระบอกฉีดยา 
สําลี แอลกอฮอล ถุงมือ คาจ้างเหมาฉีดวัคซีน  
คาจ้างทําหมันสุนัข  คาจ้างเหมาในการรณรงค 
คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ คากรงขังสัตว  
คาวัสดุอุปกรณในการรณรงคฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและผาตัดทําหมันสุนัข ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย 
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้า
ที่ พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามหนังสือมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 
ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธฯที่ 2 แนวทางที่ 2.3  หน้าที่ 104 ลําดับที่  27
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11. โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข จํานวน 17 หมูบ้านๆละ 20,000 บาท
ตามแนวทางการดําเนินงาน ได้แก คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธโครงการ  คาวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  
ป้ายรณรงค ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 
ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธฯที่ 2 แนวทางที่ 2.3 หน้าที่ 104  ลําดับที่  28  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,874,100 บาท แยกเป็น 
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 3,874,100 บาท
งบบุคลากร รวม 3,198,600 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,198,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,698,320 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล 
จํานวน  7  อัตรา 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

1. คาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบล
จํานวน 67,200  บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวน
ตําบลบางเสาธง ดังนี้ ได้แก 
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
เดือนละ 5,600x12 เดือน
- เปนไปตามประกาศ ก.อบต.จ.สมุทรปราการ 
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 6) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
และเงินตอบแทนพิเศษตามกฎหมาย
วาด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2535
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 121,200 บาท

1. เงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล 
กองสวัสดิการสังคม  จํานวน  121,200  บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงาน
สวนตําบลบางเสาธง  ดังนี้ 
- ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน  67,200  บาท
เดือนละ 5,600X12 เดือน    
- หัวหน้าฝ่ายในสังกัดกองสวัสดิการสังคม  
จํานวน  54,000 บาท  เดือนละ 1,500x3x12 เดือน  
- เปนไปตามประกาศ ก.อบต.จ.สมุทรปราการ  
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 6) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559  
และเงินตอบแทนพิเศษตามกฎหมาย
วาด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2535

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 311,880 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
ในกองสวัสดิการสังคม  จํานวน  1  อัตรา  
-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138  ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558

วันที่พิมพ : 3/8/2565  13:42:57 หน้า : 2/6

160



งบดําเนินงาน รวม 675,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 380,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

1. คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  
จํานวน  30,000  บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้างที่ได้รับแตงตั้งให้ดํารงตําแหนงที่ปฏิบัติงานเกี่ยว
กับการซื้อหรือจ้าง เชน คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ  คณะกรรมการ
จัดทํารูปแบบรายการงานกอสร้าง  คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา  คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ผู้ควบคุมงาน  ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. คาตอบแทนลามภาษามือ      
จํานวน  10,000  บาท   
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนลามภาษามือในกรณีการ
ฝึกอบรม,  การประชุมสัมมนา  ที่มีกลุมเป้าหมาย
เปนคนพิการทางการได้ยิน 
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0891.3/ว 1185  
ลงวันที่  28 มิถุนายน 2553  เรื่อง  การให้บริการลามภาษามือ

คาเชาบ้าน จํานวน 240,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบ้านพนักงานสวนตําบลของกอง
สวัสดิการสังคม  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคา
เชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 100,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบล  
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 155,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. โครงการจัดทําคูมือสําหรับคนพิการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําคูมือคนพิการ
เชน จัดทําสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับสวัสดิการ
และสิทธิประโยชนตางๆ ได้แก โปสเตอร แผนพับ
ป้ายไว้นิล ใบปลิวตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯที่ 2 แนวทางที่ 2.4 หน้าที่ 106 ลําดับที่ 4

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง 
คาเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พศ. 2555 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 135,500 บาท

1. คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ    จํานวน  85,500  บาท
 1.1  คาซอมแซมบํารุงรักษารถยนต (คาซอมปกติ)   
 - เพื่อจายเปนคาซอมปกติ  คาวัสดุและคาแรงงาน
รถยนตบรรทุกของกองสวัสดิการสังคม จํานวน  1  คัน  
ขนาดไมเกิน 1  ตัน เครื่องยนตดีเซล ที่วัสดุอะไหลมีอายุ
การใช้งานปกติระหวาง  4-6 ป หรือระยะทางใช้งาน
ระหวาง 60,000  ถึง  120,000  กิโลเมตร  
แล้วแตระยะใดจะถึงกอน  
เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใช้สอย  คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 11 (7)
 1.2  คาซอมบํารุงรักษารถยนต (คาซอมกลาง)  
- เพื่อจายเปนคาซอมกลาง  คาวัสดุและคาแรงงาน
รถยนตบรรทุกของกองสวัสดิการสังคม จํานวน  1  คัน 
ขนาดไมเกิน 1  ตัน เครื่องยนตดีเซลที่มีอายุการใช้งาน
ครบ  6  ปหรือระยะทางใช้งานครบ  120,000  กิโลเมตร
แล้วแตระยะใดถึงกอน  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลว. 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 

2. คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ    จํานวน  50,000  บาท
-  เพื่อจายเปนคาคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ   
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอรเครื่องปริ๊นเตอร  เครื่องปรับอากาศ 
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กล้องดิจิตอล ตู้ โต๊ะ เก้าอี้  ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  สําหรับ
รถยนตและรถจักรยานยนต เชน  แบตเตอรรี่  
ยางรถยนต  สายไมล  ตลับลูกปน  น้ํามันเบรก  หัวเทียน  
ฟลมกรองแสง  กันชน  หม้อน้ํารถยนต  ฯลฯ  
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 17

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 90,000 บาท

1. คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร จํานวน  90,000  บาท
-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร เชน 
หมึกพิมพ  อุปกรณบันทึกข้อมูล  แป้นพิมพ เม้าส  ฯลฯ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 17
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,350,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,350,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,350,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการชวยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม
สามารถชวยเหลือตนเองได้ในการดํารงชีพ

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการชวยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไมสามารถชวยเหลือ
ตนเองได้ในการดํารงชีพ  เชน  คนพิการ  เด็กและเยาวชน  
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ไร้ที่พึ่ง  
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561             
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธฯ ที่  2  แนวทางที่  2.4  หน้าที่ 106
ลําดับที่  1
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2. โครงการมอบทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและให้การความชวย
เหลือนักเรียนที่ยากจนหรือด้อยโอกาส

จํานวน 350,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการให้ทุนศึกษาสําหรับ
นักศึกษาและการให้ความชวยเหลือนักเรียนที่ยากจน
หรือด้อยโอกาส  จํานวน  85  ทุน  โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาเลาเรียน  คาธรรมเนียมการศึกษา  
คาบํารุง  คาหนวยกิตและคาใช้จายอื่นที่จําเปน
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามที่สถาบันศึกษากําหนด  
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยรายจาย
เกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษานักศึกษาและการให้ความ
ชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่  2  แนวทางที่  2.4  หน้าที่  106  ลําดับที่  2
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,583,900 บาท แยกเป็น 
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 12,583,900 บาท
งบบุคลากร รวม 9,017,500 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 9,017,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 5,413,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ให้พนักงานสวนตําบลในกองชาง จํานวน 21 อัตรา     
 - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 280,200 บาท

1. คาตอบแทนพิเศษเปนรายเดือนแกพนักงานสวนตําบล
จํานวน  67,200   บาท 
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก ผู้อํานวยการ
กองชาง เดือนละ 5,600 x 12 เดือน
ซึ่งเปนผู้ได้รับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนง และมีสิทธิได้รับคาตอบแทนเปน
รายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ได้รับอยู  
- เปนไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสมุทรปราการ เรื่องหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) เมื่อวันที่ 11
 พฤษภาคม 2559 และเงินตอบแทนพิเศษ ตามกฏหมายวาด้วย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2535
2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบลในกองชาง
จํานวน  213,000  บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล
ในกองชาง จํานวน 10 อัตรา X 12 เดือน
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., กท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สมุทรปราการ เรื่อง กําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนง
ที่มีเหตุพิเศษ พนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 139,200 บาท

1. เงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกองชาง
จํานวน   67,200   บาท  
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวนตําบล ที่ได้รับ
เงินประจําตําแหนง เดือนละ 5,600 x 12 เดือน เปนไปตาม
หนังสือสํานักงาน กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 
ลว. 30 ธ.ค. 58 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
- เปนไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสมุทรปราการ เรื่องหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) เมื่อวันที่ 11
 พฤษภาคม 2559 และเงินตอบแทนพิเศษ ตามกฏหมายวาด้วย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2535
2. เงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝาย
จํานวน   72,000   บาท  
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวนตําบล ที่ได้รับ
เงินประจําตําแหนง เดือนละ 4 อัตรา x 1,500 x 12 เดือน  
- เปนไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสมุทรปราการ เรื่องหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) เมื่อวันที่ 11
 พฤษภาคม 2559 และเงินตอบแทนพิเศษ ตามกฏหมายวาด้วย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2535

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,886,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษ และเงินปรับปรุง
ให้แกพนักงานจ้าง
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน   11   อัตรา
จํานวน  1,590,000   บาท
-  พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน   12  อัตรา
จํานวน   1,296,000   บาท
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ., กท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 299,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
ในกองชาง
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน   7   อัตรา
จํานวน  155,100   บาท
-  พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  12  อัตรา
จํานวน   144,000   บาท
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ., กท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 3,566,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 983,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 700,000 บาท

1. คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน    700,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการการซื้อหรือจ้าง
ที่ได้รับแตงตั้งให้ดํารงตําแหนงที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซื้อ
หรือจ้าง เชน คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะ คณะกรรมการจัดทํารูปแบบรายการ
งานกอสร้าง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ผู้ควบคุมงาน ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/
ว 156 ลว 19 ก.ย.60 

คาเชาบ้าน จํานวน 228,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านแกพนักงานสวนตําบล กองชาง 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ 2562 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
สวนตําบล  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเรื่องเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  

ค่าใช้สอย รวม 1,403,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาจ้างเหมาลอกสิ่งปฏิกูลภายในทอระบายน้ําและบอพัก ค.ส.ล. 
,รางระบายน้ําหมูที่ 6 ,หมูที่ 10 และหมูที่ 16 ตําบลบางเสาธง

จํานวน 214,000 บาท

โดยทําการลอกสิ่งปฏิกูลภายในทอระบายน้ําและบอพัก 
ค.ส.ล.บริเวณซอยวัดเสาธงนอก หมูที่ 6 ขนาดเส้นผา
ศูนยกลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม 680.00 เมตร ,บริเวณ
ซอย ส.อุดมทรัพย หมูที่ 16 เส้นผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 
ความยาวรวม 1,950.00 เมตร และทําการลอกสิ่งปฏิกูล
ภายในรางระบายน้ํา ค.ส.ล บริเวณชุมชนเสาธงพัฒนา 
หมูที่ 10 ความยาวรวม 870.00 เมตร ตามรูปแบบ 
อบต.บางเสาธง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.1 
หน้าที่ 4 ลําดับ 3 ,4 และลําดับที่ 5

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ คาเชาที่พักของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและวิทยากร ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 1,139,400 บาท

1. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
และครุภัณฑ       จํานวน  350,000  บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินและครุภัณฑ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องปริ๊นเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่องโทรสาร เครื่องปรับอากาศ
ตู้ โต๊ะ สุขภัณฑ ข้อตอ ข้องอ อุปกรณประตู หน้าตาง ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย  คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 11 (7) 
2. คาซอมบํารุงรักษายานพาหนะ   จํานวน  789,400  บาท 
2.1 คาซอมปกติ จํานวน    22,200   บาท                     
เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการในการซอมบํารุงรักษารถยนต
บรรทุกที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลลของกองชางที่มีขนาดไมเกิน 1 ตัน 
ที่วัสดุอะไหลมีอายุการใช้งานปกติระหวาง 4-6 ป หรือระยะทาง
ใช้งาน ระหวาง 60,000 ถึง 120,000 กิโลเมตร จํานวนคันละ 
11,100 บาท ตอป จํานวน 2 คัน 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย  คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 11 (7)
2.2 คาซอมกลาง จํานวน    67,200  บาท                      
เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการในการซอมบํารุงรักษารถยนต
บรรทุกที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลลของกองชางที่มีขนาดไมเกิน 1 ตัน 
ที่วัสดุอะไหลมีอายุการใช้งานครบ 6 ป หรือระยะทางใช้งาน 
ครบ 120,000 กิโลเมตร จํานวนคันละ 67,200 บาท ตอป
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จํานวน 1 คัน
 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย  คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 11 (7) 
3. คาซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลขนาดเบาและเรือกําจัดวัชพืช  
จํานวน    700,000    บาท     
เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
ขนาดเบา เชน รถตักหน้าขุดหลัง รถยนตดูดสิ่งโสโครก
รถยนตบรรทุกที่มีขนาดเกิน 1 ตัน และเรือตัดวัชพืช ฯลฯ 
ภายในกองชาง ซึ่งประกอบด้วย รถ 4 คัน และเรือ 3 ลํา 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย  คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 11 (7) 
(โดยที่จํานวนคาบํารุงรักษาและซอมแซมในทุกข้อยอยสามารถ
ถัวเฉลี่ยจายกันได้ทุกรายการ)

ค่าวัสดุ รวม 1,180,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส บาลารส ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจอบ,  ขวาน,  สิ่ว,  สวาน,  เลื่อย,  แปรงทาสี,  
ทินเนอร, น้ํามันทาไม้, ไม้ตางๆ,  เหล็ก ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตางๆ สําหรับ รถยนต เรือตัดหญ้า  
ของ อบต.บางเสาธง  เชน  แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน
สายไมล  ตลับลูกปน กรองน้ํามันเครื่อง หัวเทียน ฟิลม
กรองแสง กันชน หม้อน้ํารถยนต ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณเครื่องใช้ตางๆ เชน  หมึกพิมพ
ประเภทตางๆ  วัสดุคอมพิวเตอรตางๆ ฯลฯ ในกองชาง 
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

วัสดุจราจร จํานวน 280,000 บาท

1.จัดซื้อพร้อมติดตั้งกระจกสองทางแยกและสัญญานไฟกระพริบ 
หมูที่ 2 และหมูที่ 11 ตําบลบางเสาธง จํานวน 14 จุด 
 จํานวน   280,000     บาท
โดยทําการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกระจกสองทางแยก บริเวณ 
ซอยวโรชา ,ซอยทับทอง ,ซอยคิงคอง และซอยหมูบ้านเทพารักษ
จํานวนรวม 7 จุด  และจัดซื้อพร้อมติดตั้งสัญญานไฟกระพริบ 
บริเวณซอยสามัคคี ,สามแยกโรงเหล็ก ,สามแยกเสาธง - บัวโรย ,
ปากซอยเสมสุข ,ปากซอยเก็บทรัพยเจริญ 1 และปากซอย
เก็บทรัพยเจริญ 2 จํานวนรวม 7 จุด ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.1 
หน้าที่ 5   ลําดับที่ 6
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา รวม 25,000,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 25,000,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 25,000,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

1. อุดหนุนการประปานครหลวง จํานวน 20,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการติดตั้งขยายเขตบริการน้ําประปา  
ในเขตพื้นที่ อบต.บางเสาธง  หมูที่ 1 – 17  ตามระเบียบฯ 
ของการประปา
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธฯ ที่ 1 
แนวทางที่ 1.2 หนาที่ 81 ลําดับที่ 38
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธฯ ที่ 1 แนวทางที่ 1.2 หนาที่ 17
ลําดับที่ 37

2. อุดหนุนการไฟฟ้าครหลวง จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
และติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวาง ในเขตพื้นที่ อบต.บางเสาธง  
หมูที่ 1 – 17  ตามระเบียบฯ ของการไฟฟ้า
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธฯ ที่ 1 
แนวทางที่ 1.2 หนาที่ 81 ลําดับที่ 37
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 88,860,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 88,860,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 88,860,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 88,860,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 55,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

2. คาจัดการกําจัดขยะ (ฝงกลบ) จํานวน 32,860,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดการกําจัดขยะ(ฝงกลบ) ในพื้นที่ อบต.บางเสาธง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
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3. คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด
จัดเก็บขยะ และทําความสะอาดทั่วไป คาจัดการขยะอันตราย 
คาจัดการขยะติดเชื้อ ฯลฯ ในพื้นที่ อบต.บางเสาธง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. โครงการสงเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ คาแผนพับ  
ใบปลิว คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้าที่ 115 ลําดับที่ 6

2. โครงการพัฒนาและสงเสริมพลังสตรีสูความเข้มแข็งของท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนา
และสงเสริมพลังสตรีสูความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ คาแผนพับ ใบปลิว
คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้าที่ 119 ลําดับที่ 16

วันที่พิมพ : 26/7/2565  14:26:50 หน้า : 1/2

178



3. โครงการบริการจัดทําสื่อประชาสัมพันธสินค้าชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
บริการจัดทําสื่อประชาสัมพันธสินค้าชุมชน  
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ
คาแผนพับ ใบปลิว คาป้ายประชาสัมพันธ  ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้าที่ 121 ลําดับที่ 24
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,785,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,785,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,785,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,785,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและสวัสดิการแกผู้พิการ
และผู้ดูแลคนพิการ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านสิทธิและสวัสดิการแกผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  เชน  คาวัสดุ  
คาวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่  2  แนวทางที่  2.4  หน้าที่  106  ลําดับที่  3

02. โครงการครอบครัว ออมรัก ออมทรัพย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
ครอบครัว “ออมรัก ออมทรัพย”  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาวัสดุ คาวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557                       
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2  แนวทางที่  2.6  หน้า  114  ลําดับที่  1
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03. โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
เสริมสร้างครอบครัวอบอุน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
คาวัสดุ คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้า 114 ลําดับที่ 2

04. โครงการครอบครัวอุนไอรัก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
ครอบครัวอุนไอรัก โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
คาวัสดุ คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ 
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางที่ 2.6  หน้าที่ 114 ลําดับที่ 3

05. โครงการพลังครอบครัวเพื่อพัฒนาชุมชน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการพลัง
ครอบครัวเพื่อพัฒนาชุมชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
คาวัสดุ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564    
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2  แนวทางที่  2.6  หน้า  115  ลําดับที่  4
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06. โครงการครอบครัวคุณธรรม (พาลูกจูงหลานเข้าวัด) จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
ครอบครัวคุณธรรม (พาลูกจูงหลานเข้าวัด)
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ คาวิทยากร  
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564    
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้าที่ 115 ลําดับที่ 5

07. โครงการผู้สูงอายุถายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสูคนรุนหลัง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
ผู้สูงอายุถายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสูคนรุนหลัง 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ คาวิทยากร 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้า 116 ลําดับที่ 7

08. โครงการผู้สูงอายุสุขภาพจิตดี  หางไกลภาวะซึมเศร้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
ผู้สูงอายุสุขภาพจิตดี หางไกลภาวะซึมเศร้า    
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ คาวิทยากร คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้า 116 ลําดับที่ 8
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09. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลบางเสาธง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลบางเสาธง
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ คาวิทยากร  
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้าที่ 116 ลําดับที่ 9

10. โครงการสูงวัย สูงคุณคา รวมพัฒนาบางเสาธง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานเพื่อสงเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุตามโครงการสูงวัย  
สูงคุณคา รวมพัฒนาบางเสาธง โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วยคาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาป้าย คาเต็นท เครื่องเสียง 
เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง  ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้า 117 ลําดับที่ 10
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11. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตําบลบางเสาธง และ
ศึกษาดูงาน

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการและศึกษา
ดูงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ตําบลบางเสาธงและศึกษาดูงาน โดยมีคาใช้จาย  
ประกอบด้วย คาวัสดุ คาวิทยากร คาพาหนะ    
คาอาหาร คาอาหารวางเครื่องดื่ม คาที่พัก  
คาเชาสถานที่ คาป้าย คาของสมนาคุณ ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย  
คาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557                        
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้า 117 ลําดับที่ 12

12. โครงการพลังสตรีจิตอาสาทําความดีเพื่อสังคม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการพลังสตรี
จิตอาสาทําความดีเพื่อสังคมในการทําความสะอาด
สิ่งสาธารณประโยชน คู คลอง สะพาน วัด ถนน ฯลฯ 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม ไม้กวาด ถุงขยะ น้ํายาถูพื้น ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564    
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้า 118 ลําดับที่ 13
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13. โครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทําความรุนแรง
ตอเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
รณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทํา
ความรุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุ ป้ายรณรงค แผนพับ ใบปลิว ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557          
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้า 118 ลําดับที่ 15

14. โครงการฝึกอบรมผู้นําสตรียุคใหม (Smart Lady) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
ผู้นําสตรียุคใหม (Smart Lady) โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาวัสดุ คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้า 119 ลําดับที่ 17

15. โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวานสุขสําราญเมื่อวัยพร้อม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน
สุขสําราญเมื่อวัยพร้อม โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
คาวัสดุ คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557          
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้า 119 ลําดับที่ 18
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16. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนความเปนภาวะผู้นํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนความเปนผู้นํา
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ คาวิทยากร  
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้าที่ 120 ลําดับที่ 19

17. โครงการเด็กและเยาวชนหัวใจสะอาด จิตอาสาคูคุณธรรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการเด็ก
และเยาวชนหัวใจสะอาด จิตอาสา คูคุณธรรม   
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564    
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้าที่ 120 ลําดับที่ 20

18. โครงการต้นกล้าทําความดีเพื่อชุมชนตําบลบางเสาธง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการต้นกล้า
ทําความดีเพื่อชุมชนตําบลบางเสาธง
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ คาวิทยากร 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้าที่ 120 ลําดับที่ 21
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19. โครงการหนูน้อยรักการออม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
หนูน้อยรักการออม โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ
คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้าที่ 120 ลําดับที่ 22

20. โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
ฝึกอบรมสงเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ คาวิทยากร คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้าที่ 121 ลําดับที่ 23

21. โครงการตลาดนัดสินค้าเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานสงเสริม
เศรษฐกิจท้องถิ่นตามโครงการตลาดนัด
สินค้าเกษตร โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาวัสดุ  ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564    
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้าที่ 122 ลําดับที่ 26
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22. โครงการสงเสริมอาชีพให้แกชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพตนเอง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
สงเสริมอาชีพให้แกชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพตนเอง 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ คาวิทยากร คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้าที่ 122 ลําดับที่ 27

23. โครงการศึกษาดูงานหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑสินค้าโอทอป จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
ศึกษาดูงานหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ สินค้าโอทอป
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ คาวิทยากร คาพาหนะ    
คาอาหาร คาอาหารวางเครื่องดื่ม คาป้าย คาของสมนาคุณ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้าที่ 123 ลําดับที่ 29

24. โครงการเด็กเยาวชนขับขี่ปลอดภัยใสใจกฎจราจร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการเด็ก
เยาวชนขับขี่ปลอดภัยใสใจกฎจราจร
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน  
คาอาหารวางแลเครื่องดื่ม คาป้าย คาเอกสารและคาใช้จายอื่นๆ 
ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้าที่ 123 ลําดับที่ 30
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25. โครงการต้นกล้าบางเสาธงรณรงคลดโลกร้อน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการต้นกล้า
บางเสาธงรณรงคลดโลกร้อน
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ คาวิทยากร 
คาอาหาร คาอาหารวาง คาป้าย ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ยุทธฯ ที่ 4 แนวทางที่ 4.3 หน้าที่ 137 ลําดับที่ 1
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 950,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 950,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 950,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 950,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01.  โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติดสําหรับเด็กและ
เยาวชนในเขตตําบลบางเสาธง

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแขงขันกีฬาฟุตซอล ให้กับเด็กและ
เยาวชนในเขตตําบลบางเสาธง เชน ลูกฟุตซอล คาถ้วยรางวัล คา
ตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาเงินรางวัล,คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ สําหรับเยาวชนและประชาชนในหมูบ้านตางๆ ใน
เขตตําบลบางเสาธง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  ยุทธฯที่ 2
 แนวทางที่ 2.7หน้าที่ 124 ลําดับที่ 1
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02.  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ตําบลบางเสาธง จํานวน 600,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จาย ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติตําบล
บางเสาธง ประจําป 2566 เชน คาจัดซื้อของรางวัลสําหรับเด็กที่
เข้ารวมกิจกรรมตางๆ ตามซุ้มกิจกรรม คาพิธีกร คาเชาเต็นท คา
อุปกรณการแสดงเกี่ยวกับงานวันเด็ก คาอาหารและเครื่องดื่ม
สําหรับเด็กและเจ้าหน้าที่ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธฯที่ 2
 แนวทางที่ 2.7 หน้าที่ 125  ลําดับที่ 4

03.  โครงการจัดอบรมฝึกสอนกีฬาแกเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการการฝึกอบรม
ฝึกสอน กีฬาแกเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด โดยให้
ความรู้และฝึกปฏิบัติในการเลนกีฬาประเภทตาง ๆ เชน
ฟุตซอล วอลเลยบอล เซปกตระกร้อ ฯลฯ สําหรับเด็กและ
เยาวชนในหมูบ้านตางๆ ในเขตตําบลบางเสาธง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธฯที่ 2
แนวทางที่ 2.7 หน้าที่ 124  ลําดับที่ 2
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04.  โครงการฝึกอบรมคายเยาวชนต้นแบบ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมคายเยาวชน
ต้นแบบโดยให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการอยูรวมกันเป็นหมูคณะ
สร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท สําหรับเด็กและเยาวชน
ในเขตตําบลบางเสาธง  เชน คาสมมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธฯที่ 2
แนวทางที่ 2.7 หน้าที่ 124 ลําดับที่ 3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 140,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.  โครงการฝึกอบรมขนบธรรมเนียมประเพณี  มารยาทไทยและ
สังคมไทย

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณี มารยาทไทยและสังคมไทย โดยให้
ความรู้แกเด็กและเยาวชน ฝึกปฏิบัติด้านขนบธรรมเนียม
ประเพณีและมารยาทตางๆ เชน การเดิน นั่ง การกราบไหว้
การรับประทานอาหาร การพูด  มีคาใช้จายในการดําเนินงาน
ตามโครงการ เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาป้าย 
คาสมมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธฯที่ 2
แนวทางที่ 2.7 หน้าที่ 126  ลําดับที่ 6
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2.  โครงการฝึกอบรมศาสนพิธีกรน้อย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความ
รู้ศาสนพิธีกรน้อย และฝึกปฏิบัติเปนพิธีกรในงานพิธีตางๆ ทาง
ศาสนาพุทธ สําหรับเด็กและเยาวชนในเขตตําบลบางเสาธง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธฯที่ 2
 แนวทางที่ 2.3 หน้าที่ 84  ลําดับที่ 2

3.  โครงการสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย การจัดกิจกรรมการประกวดการตกแตงเทียน,การ
ประกวดสวดมนตหมู ในวันสําคัญตางๆ  เชน วันเข้าพรรษา วัน
วิสาขบูชา ฯลฯ ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติด้านขนบธรรมเนียม
ประเพณี สําหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตตําบล
บางเสาธง เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธฯที่ 2
 แนวทางที่ 2.7 หน้าที่ 126  ลําดับที่ 7
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,760,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 7,760,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 7,760,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 7,000,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายการทําสัญญาแบบปรับราคาคาจ้าง (คา K) ตําบลบางเสาธง จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อใช้เปนคาใช้จายในการทําสัญญาแบบปรับราคาได้สําหรับ
ราคางานกอสร้างที่มีคางานเพิ่มตามเงื่อนไข หลักเกณฑ ประเภท
งานกอสร้าง สูตร วิธีการคํานาณที่ใช้กับสัญญาจ้าง 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0803.3/ว 707 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000,000 บาท

1. คาซอมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
ในกรณีที่เกิดการชํารุดเสียหาย ซึ่งไมอาจคาดการณลวงหน้า 
โดยขออนุมัติแตละรายการตามความจําเปน หมูที่ 1-17 
ตําบลบางเสาธง   
โดยทําการซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง เชน คอสะพาน ค.ส.ล.
สะพานไม้ข้ามคลอง, สะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.เลียบคลอง
ผิวจราจร, ฝาบอพัก ค.ส.ล.อาคารที่เปนทรัพยสินของ อบต.ฯลฯ 
ในกรณีที่เกิดการชํารุดเสียหายเกิดจากภัยพิบัติหรือไมอาจ
คาดการณได้ลวงหน้า โดยขออนุมัติแตละรายการตาม
ความจําเปน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 67 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 760,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 760,000 บาท

1. คาจัดซื้อยางมะตอยสําเร็จรูป จํานวน 8,000 ถุง  
จํานวน  760,000  บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อยางมะตอยสําเร็จรูป จํานวน 8,000 ถุง 
ขนาดบรรจุถุงสุญญากาศ 2 ชั้น เปนชนิดหินเกร็ด 
ขนาดเม็ดเปนหน้าตัดแบนและกลมรวมกัน ขนาดไมเกิน 3/8 นิ้ว 
สามารถแทรกเข้าตามรองเล็กได้ดีจับเกาะกับกาวเหนียวแนน 
ผสมน้ํายาตาม มอก. 371-2530 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 72,450,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง รวม 72,450,000 บาท
งบลงทุน รวม 72,450,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 72,450,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

01.โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเชื่อม กราฟฟคเฮ้าส จํานวน 3 
ซอย หมูที่ 1

จํานวน 300,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง  3.90 เมตร 
ความยาวรวม 96.00 เมตร บนวัสดุทรายรองพื้นปรับระดับ
ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.2 
หน้า 6 ลําดับที่ 2

02.โครงการกอสร้างยกระดับผิวจราจรแอสฟัลทคอนกรีตซอยกุโบร
ตอจากของเดิมรอบสุสานกุโบร หมูที่ 2

จํานวน 2,900,000 บาท

โดยทําการกอสร้างยกระดับผิวจราจรแอสฟัลท
คอนกรีต กว้าง 2.50 เมตร ยาว 55.00 กว้าง 3.00
เมตร ยาว 245.00 เมตร กว้าง 5.00  เมตร ยาว 
80.00 เมตร และกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 265.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมการระบายน้ํารางวี
ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.2 หน้า 69  ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ : 26/7/2565  14:33:07 หน้า : 1/7

197



03.โครงการกอสร้างยกระดับผิวจราจรแอสฟัลทคอนกรีตพร้อมการ
ระบายน้ําซอยธรรมศิริ (ชวงกลางซอย) หมูที่ 5

จํานวน 5,000,000 บาท

โดยทําการกอสร้างยกระดับผิวจราจรแอสฟัลท
คอนกรีต กว้าง 6.50  เมตร ยาว 700.00  เมตร 
หนา 0.10 เมตรพร้อมการระบายน้ํา ตามรูปแบบ 
อบต.บางเสาธง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.2 
หน้า 7 ลําดับที่  6

04.โครงการกอสร้างยกระดับผิวจราจรแอสฟัลทคอนกรีต พร้อมการ
ระบายน้ํา ซอย 24 แลนด หมูที่  6

จํานวน 25,000,000 บาท

โดยทําการกอสร้างยกระดับผิวจราจรแอสฟัลทคอนกรีต
กว้าง  7.00 เมตร ยาว  140.00 เมตร กว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 620.00 เมตร และกว้าง 10.00 เมตร ยาว 1,040.00 
เมตร หนา  0.10 เมตร พร้อมฝังทอระบายน้ํา คสล.
ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.60 เมตร ตามรูปแบบ 
อบต.บางเสาธง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.2  หน้า 71 ลําดับที่  9  

05.โครงการกอสร้างยกระดับผิวจราจรแอสฟัลทคอนกรีตพร้อมการ
ระบายน้ํา ถนนสายบางนาการเด้นท ซอย 3 หมูที่ 7

จํานวน 4,200,000 บาท

โดยทําการกอสร้างยกระดับผิวจราจรแอสฟัลท
คอนกรีต กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  520.00  เมตร 
พร้อมการระบายน้ํา ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.2 หน้า 71  ลําดับที่  11
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06.โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมการระบายน้ํา ซอยพรเจริญ 
หมูที่ 10

จํานวน 4,200,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร 
ยาว 350.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร   
บนวัสดุหินคลุกบดอัดแนน ฝังทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.60 เมตรพร้อมบอพัก ค.ส.ล. 
ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.2. 
หน้า 9 ลําดับที่ 10 

07.โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมการระบายน้ํา และรางวี ซอย
เสมสุข หมูที่  11

จํานวน 2,350,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 400.00  เมตร คอนกรีต หนา 0.15 เมตร
บนวัสดุหินคลุกบดอัดแนน ฝังทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.60 เมตร พร้อมบอพัก และรางวี 
ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่  1 แนวทางที่ 1.2
หน้า 9 ลําดับที่ 12

08.โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมการระบายน้ํา ซอยจันทรโต 
หมูที่ 12

จํานวน 5,100,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว  640.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร 
บนวัสดุหินคลุกบดอัดแนน ฝังทอระบายน้ํา 
ค.ส.ล.ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.60 เมตร 
พร้อมบอพัก ค.ส.ล. ตามรูปแบบ 
อบต.บางเสาธง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.2 หน้า 75 ลําดับที่ 21
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09.โครงการกอสร้างถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุกซอยแสวงทรัพย 
หมูที่ 12

จํานวน 1,150,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 320.00 เมตร บนวัสดุลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ปริมาตรลูกรัง 1,440.00 ลูกบาศกเมตร ทับหน้าด้วย
หินคลุกหนา 0.20 เมตร ปริมาตรหินคลุก 576.00 
ลูกบาศกเมตร ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.2 หน้า 74 ลําดับที่ 19

10.โครงการกอสร้างถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุกซอยโพธิมา หมูที่ 
12

จํานวน 2,120,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 640.00 เมตร บนวัสดุลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ปริมาตรลูกรัง 1,920.00 ลูกบาศกเมตร ทับหน้าด้วย
หินคลุก หนา 0.20 เมตร ปริมาตรหินคลุก 768.00 
ลูกบาศกเมตร ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.2 
หน้า 10 ลําดับที่ 13

11.โครงการกอสร้างถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุกซอยวิมานทุง หมู
ที่ 12

จํานวน 1,100,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 370.00 เมตร บนวัสดุลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ปริมาตรลูกรัง 925.00 ลูกบาศกเมตร ทับหน้าด้วย
หินคลุก หนา 0.20 เมตร ปริมาตรหินคลุก 370.00 
ลูกบาศกเมตร ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.2 
หน้า 10 ลําดับที่ 14
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12.โครงการกอสร้างถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุกซอยเอี่ยมอยู  หมู
ที่ 13

จํานวน 2,200,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนลูกรัง  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 350.00 เมตร บนวัสดุ ลูกรัง หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ปริมาตร 3,150.00 ลูกบาศกเมตร ทับหน้าด้วยหินคลุก
หนา 0.20 เมตร ปริมาตรหินคลุก 630.00 ลูกบาศกเมตร
 ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.2 หน้า 76 ลําดับที่ 25

13.โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมการระบายน้ําซอยสุทธิศรี 
หมูที่ 14

จํานวน 3,250,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว  495.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร บนวัสดุ
หินคลุกบดอัดแนน ฝังทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส้น
ผานศูนยกลาง 0.60 เมตร พร้อมบอพัก ค.ส.ล. 
ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.2
หน้า 12  ลําดับที่  21

14.โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมการระบายน้ําซอยสุชิน
ประชาอุทิศ หมูที่ 14

จํานวน 1,850,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว  230.00 เมตร คอนกรีต หนา 0.15  เมตร ฝังทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.60 เมตร
พร้อมบอพัก ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.2 
หน้า 13 ลําดับที่ 23
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15.โครงการกอสร้างถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุกซอยแสงสุข หมูที่ 
14

จํานวน 750,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 310.00 เมตร บนวัสดุลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร 
ปริมาตรลูกรัง 744.00 ลูกบาศกเมตร ทับหน้าด้วยหินคลุก
หนา 0.20 เมตร ปริมาตรหินคลุก 372.00 ลูกบาศกเมตร 
ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.2 
หน้า 13 ลําดับที่ 22

16.โครงการกอสร้างถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุกซอยแสงทับสอน 
หมูที่ 14

จํานวน 2,100,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 340.00 เมตร บนวัสดุลูกรัง หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ปริมาตรลูกรัง 3,060 ลูกบาศกเมตร ทับหน้าด้วย
หินคลุก หนา 0.20 เมตร ปริมาตรหินคลุก 612.00 
ลูกบาศกเมตร ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.2 หน้า 79 ลําดับที่ 33

17.โครงการกอสร้างยกระดับผิวจราจรแอสฟัลทคอนกรีตพร้อมการ
ระบายน้ําซอยปอมวิเชียร หมูที่ 14

จํานวน 1,130,000 บาท

โดยทําการกอสร้างยกระดับผิวจราจรแอสฟัลทคอนกรีต
กว้าง 6.00 เมตร ยาว  200.00  เมตร หนา 0.10 เมตร
พร้อมการระบายน้ํา ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.2 
หน้า 11 ลําดับที่  17
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18.โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมการระบายน้ํา ซอยเรืองศรี 1 
 หมูที่ 14

จํานวน 1,080,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 210.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร บนวัสดุ
หินคลุกบดอัดแนน ฝังทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.60 เมตร พร้อมบอพัก 
ค.ส.ล. ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1  แนวทางที่ 1.2 
หน้า 11  ลําดับที่  16

19.โครงการกอสร้างหอถังเก็บน้ําทรงแชมเปญ หมูที่ 9,10 และ หมูที่ 
14

จํานวน 1,070,000 บาท

โดยกอสร้างหอถังเก็บน้ําบาดาลทรงแชมเปญ (ทดแทนของเดิม
ที่ชํารุดเสียหาย) บริเวณบ้านนางมาลี ปานแดง หมูที่ 9 บริเวณ
บ้านริมคลองบางกระเทียม (บ้านลุงแดง) หมูที่ 10 และบริเวณ
บ้านนายสมมาตร นาคนาวา หมูที่ 14 จํานวน 3 ถัง ขนาดถัง
เก็บน้ําบรรจุ 8,000 ลิตร สูง 15.00 เมตร พร้อมอุปกรณทอทาง
ดูดน้ํา ทอจายน้ํา และอุปกรณข้อตอข้องอตางๆ ตามรูปแบบ 
อบต.บางเสาธง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.2 หน้า 73 ลําดับที่ 15 
และเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.2 
หน้าที่ 17 ลําดับที่ 38

20.โครงการกอสร้างยกระดับผิวจราจรแอสฟัลทคอนกรีตพร้อมการ
ระบายน้ํา ซอย ส.อุดมทรัพย  หมูที่ 16

จํานวน 5,600,000 บาท

โดยทําการกอสร้างยกระดับผิวจราจรแอสฟัลทคอนกรีต
กว้าง  6.00  เมตร ยาว  970.00 เมตร หนา  0.10  เมตร 
พร้อมการระบายน้ํา ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.2 
หน้า 16 ลําดับที่ 32
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,600,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,600,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,600,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.  โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเกษตรกรตามรอยพอ
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
เกษตรกรตามรอยพอเศรษฐกิจพอเพียงให้แกเกษตรกรและผู้นํา
ชุมชนในพื้นที่ตําบลบางเสาธง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาพาหนะ คาที่พัก คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
พร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ยุทธฯที่ 3 หน้า 131 
ลําดับที่ 4
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2. โครงการหนูน้อยเกษตรกรยุคใหมน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการหนูน้อยเกษตรยุคใหมน้อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุ
คาป้าย ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ยุทธฯที่ 3 หน้า 130 
ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 1,200,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 1,200,000 บาท

1. คาจัดซื้อยากําจัดวัชพืช  จํานวน   1,000,000   บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อยากําจัดวัชพืช 
ผักตบชวา หญ้า ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 17
2. คาวัสดุการเกษตร   จํานวน   200,000   บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน 
พันธุพืช  เมล็ดพันธุพืช ปุย กากมะพร้าว ยากําจัด
ศัตรูพืช ตลอดจนวัสดุอุปกรณด้านการเกษตร ฯลฯ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 17
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

อําเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,856,398 บาท แยกเป็น 
แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 2,856,398 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,856,398 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,856,398 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. จ้างเหมากําจัดผักตบชวาและวัชพืช หมูที่ 1-17 ตําบลบางเสาธง จํานวน 1,000,000 บาท

โดยจายเปนคาจ้างเหมากําจัดผักตบชวาและวัชพืชในลําคลอง
ในเขตตําบลบางเสาธง เชน คลองบางเสาธง ,คลองบางเซา ,
คลองบางกระเทียม ,คลองบางพลี โดยขออนุมัติแตละรายการ
ตามความจําเปน ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.3  หน้าที่ 84 ลําดับ 7
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2.โครงการขุดลอกคลองกลั่นหอม ,คลองข้างโรงเรียนละมูลรอดศิริ 
(คลองผู้ชวย) ,คลองหัวเกลือ,และคลองสกัดห้าสิบหมูที่ 14,17

จํานวน 1,506,398 บาท

โดยทําการขุดลอกคลองกลั่นหอม ปากคลอง กว้าง 6.00 เมตร
ก้นคลองกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร ขุดลอกคลอง
ข้างโรงเรียนละมูลรอดศิริ (คลองผู้ชวย) ปากคลองกว้าง 9.00
เมตร ก้นคลองกว้าง 7.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ปากคลอง
กว้าง 5.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 3.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร
ขุดลอกคลองหัวเกลือ ปากคลอง กว้าง 8.00 เมตร ก้นคลอง
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,400.00 เมตร และขุดลอกคลอง
สกัดห้าสิบ ปากคลองกว้าง 6.00 เมตร ก้นคลอง กว้าง 4.00
เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ขุดให้ลึก 1.00 เมตร พร้อม พร้อม
ปรับแตงคันคลอง ปริมาณดินขุดรวม 44,800.00 ลูกบาศกเมตร
ตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.2
หน้าที่ 18,22  ลําดับที่ 2,9,10

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กลุมผู้ผลิต
มะมวงน้ําดอกไม้ พันธุเบอร 4 โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
คาวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ
คาป้ายไวนิล เปนต้น    
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธฯ ที่ 3 หน้า 130 
ลําดับที่ 1 

วันที่พิมพ : 26/7/2565  14:38:01 หน้า : 2/2
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งบเงินอุดหนุน งบรายจายอ่ืน งบกลาง รวมต้ังไว หมายเหตุ

กอง/สํานกั แผนงาน เงินเดือน เงินเดือน คา คาครุภัณฑ คา เงินอุดหนุน รายจายอ่ืน งบกลาง รวมต้ังไว หมายเหตุ

ฝาย ฝาย รวม สาธารณปูโภค รวม ท่ีดินและ รวม

การเมือง ประจํา งบบุคลากร คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ งบดําเนินงาน ส่ิงกอสราง งบลงทุน

สํานักปลัด บริหารงานท่ัวไป 2,437,800       19,167,400   21,605,200 8,890,000    9,039,200     3,462,200   2,810,000    24,201,400   67,000        -               67,000            -             1,000,000    -             46,873,600    

สารสนเทศ                -   4,150,000     231,000       4,381,000     293,900      293,900          -             -             -             4,674,900      

รักษาความสงบ                -   -              -                 -             -             -             -               

เทศกิจ                -   4,500,000     4,500,000     -                 -             -             -             4,500,000      

ปองกันฯ                -   50,000        1,090,000     300,000      1,440,000     -                 -             -             -             1,440,000      

เกษตร (สงเสริม)                -   400,000        1,200,000   1,600,000     -                 -             -             -             1,600,000      

เกษตร (ส่ิงแวดลอม)                -   350,000        350,000        -                 -             -             -             350,000        

รวม 2,437,800 19,167,400     21,605,200  8,940,000    19,529,200   4,962,200   3,041,000    36,472,400   360,900      -               360,900          -             1,000,000    -             59,438,500    ไมรวมงบกลาง

หนวยตรวจสอบ ควบคุมภายใน/ตรวจสอบ 430,320               430,320 50,000        90,000         50,000        -             190,000        7,000         7,000              -             -             -             627,320        

กองคลัง บริหารงานคลัง        7,831,400     7,831,400 580,000      350,000        1,595,800   -             2,525,800     38,400        38,400            -             -             -             10,395,600    

กองชาง บริหารชาง 9,017,500       9,017,500    983,000      1,403,400     1,180,000   -             3,566,400     -                 -             -             -             12,583,900    

ไฟฟาและประปา -             -             -              -                 25,000,000  -             -             25,000,000    

บริหารอุตสาหกรรม -             7,000,000     760,000      -             7,760,000     -                 -             -             -             7,760,000      

งานกอสราง -             -             -              72,450,000    72,450,000      -             -             -             72,450,000    

ขุดลอกคลอง(ไปเกษตร) -             2,506,398     -             2,506,398     -                 -             -             -             2,506,398     

รวม -           9,017,500       9,017,500    983,000      10,909,798   1,940,000   -             13,832,798   -             72,450,000    72,450,000      25,000,000  -             120,300,298  

กองสาธารณสุขฯ บริหารสาธาฯ 13,121,000     13,121,000  840,000      4,537,000     4,250,000   -             9,627,000     -             -               -                 -             -             -             22,748,000    

โรงพยาบาล -             170,000        -             170,000        -             -               -                 -             -             -             170,000        

สาธารณสุขอ่ืน -             2,175,000     -             2,175,000     -               -                 -             -             -             2,175,000      

กําจัดขยะ (ไปเคหะ) -             88,860,000   -             88,860,000   -             -               -                 -             -             -             88,860,000   

รวม -           13,121,000     13,121,000  840,000      95,742,000   4,250,000   -             100,832,000 -             -               -                 -             -             -             113,953,000  ไมรวมงบกลาง

สรุปประมาณการรายจาย ขอบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ.2566
อบต.บางเสาธง

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

คาตอบแทน คาใชสอย และวัสดุ
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กองการศึกษาฯ บริหารศึกษา 13,993,140       13,993,140 370,000      2,226,100     4,020,800   240,000       6,856,900     955,700      22,450,000    23,405,700      7,560,000   -             -             51,815,740    

กอนวัยเรียน                -   3,480,750     -             3,480,750     -                 -             -             -             3,480,750     

ศาสนา (งานกีฬา)                -   950,000        -             950,000        -                 -             -             -             950,000        

ศาสนา (งานศาสนา)                -   140,000        -             140,000        -                 -             -             -             140,000        

รวม -           13,993,140     13,993,140  370,000      6,796,850     4,020,800   240,000       11,427,650   955,700      22,450,000    23,405,700      7,560,000   -             56,386,490    

กองสวัสดิการสังคม บริหารท่ัวไปสังคมสงเคราะหฯ 3,198,600       3,198,600    380,000      155,500        140,000      -             675,500        -               -                 -             -             -             3,874,100     

สวสัดิการสังคมฯ -             1,350,000     -             1,350,000     -             -               -                 -             -             -             1,350,000      

บริหารท่ัวไปความเขมแข็ง -             70,000         70,000         70,000          

ความเขมแข็ง (สว) -             1,785,000     -             1,785,000     -             -               -                 -             -             -             1,785,000     

รวม 3,198,600    380,000      3,360,500     140,000      -             3,880,500     -             -               -                 -             -             -             7,079,100      ไมรวมงบกลาง

งบกลาง งบกลางสํานักปลัด -             -             -              -             -             -              -             -               -                 -             -             15,237,927  15,237,927    

งบกลางสาธารณสุข -             -             -              -             -             -              -             -               -                 -             -             120,000      120,000        

งบกลางสวัสดิการสังคม -             -             -              -             -             -              -             -               -                 -             -             36,461,765  36,461,765    

2,437,800 63,560,760     69,197,160  12,143,000  136,778,348 16,958,800 3,281,000    169,161,148 1,362,000   94,900,000    96,262,000      32,560,000  1,000,000    51,819,692 420,000,000  

หมายเหตุ ต้ังงบประมาณรายรับ    =

ต้ังงบประมาณรายจาย  =

420,000,000

420,000,000

สรุปประมาณการรายจาย ขอบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ.2566
อบต.บางเสาธง
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ขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2566 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุน รวมเปนเงิน ...54,966,210........ บาท 

 แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา     

1. เงินเดือนพนักงาน  ขาราชการครู  จำนวน 13  อัตรา     เปนเงิน   3,503,880 บาท 

ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา)  
 

 2. เงนิวิทยฐานะ  เปนเงิน 126,000 บาท  

- เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะ ชำนาญการ ใหแกพนักงานครูสวนตำบล สังกัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน  

ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา)  
 

 3. คาตอบแทนพนักงานจาง  เปนเงิน  435,600 บาท 

- พนักงานจางตามภารกิจ (ตำแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็กผูมีคุณวุฒิ,ผูดูแลเด็กทักษะ) จำนวน 3 อัตรา  

ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
 

4. เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง          เปนเงิน  48,000 บาท  

- พนักงานจางตามภารกิจ (ครูผูดูแลเด็กผูมีทักษะ) จำนวน 2 อัตรา    

ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
 

 คาตอบแทน 

 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 

 - ขาราชการคร ู จำนวน  13  อัตรา                      เปนเงิน       35,000  บาท 

ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) 

 คาเชาบาน        เปนเงิน       48,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาเชาบานพนักงานครูสวนตำบลที่มีสิทธิ์ไดรับคาเชาบาน จำนวน 1 อัตรา 

ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) 
 

 คาวัสด ุ

 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 

 1. คาอาหารเสริม (นม)                                                         จำนวน 3,640,800 บาท 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงนอก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบัวโรย และศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง จัดสรรใหจำนวน 260 วัน ตามขอมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ

โรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง จำนวน 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนสุเหราบานไร, โรงเรียนวัด

เสาธงนอก, โรงเรียนวัดเสาธงกลาง, โรงเรียนวัดบัวโรย, โรงเรียนละมูลรอดศิริ และโรงเรียนคลองเจริญราษฎร 
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จัดสรรใหตั้งแตชั้นเด็กเล็ก (3-5 ขวบ) - ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จำนวน 260 วัน(เปดเทอม 200 วัน ปดเทอม 60 

วัน) ตามจำนวนเด็ก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งาน

บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา)  
 

 เงินอดุหนุน 

 เงินอุดหนุนสวนราชการ 

 1. เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  จำนวน  6  โรงเรียน 

                                                                                    จำนวน  7,560,000  บาท 

เพ ื ่อจ ายเป นคาจ างเหมาจัดทำอาหารกลางว ันของโรงเร ียนในเขตองค การบริหารสวนตำบลบางเสาธง                

จำนวน 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนสุเหราบานไร, โรงเรียนวัดเสาธงนอก, โรงเรียนวัดเสาธงกลาง, โรงเรียนวัดบัวโรย, 

โรงเรียนละมูลรอดศิริและโรงเรียนคลองเจริญราษฎร จำนวน 200 วัน  ตั้งแตชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปที่ 6    

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) 
 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

 5. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว)         จำนวน  629,000  บาท 

เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงนอก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบัวโรย และศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา)  

 6. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการศึกษา ศพด.)  จำนวน  418,100  บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงนอก,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบัวโรย, และศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของกรมฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา)  

 7. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)    จำนวน  1,903,650  บาท 

เพื่อจายเปนคาจางเหมาจัดทำอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงนอก,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบัวโรย,และศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของกรมฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา)  
 

 แผนงานสาธารณสุข 
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

 2. โครงการสำรวจขอมูลจำนวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบาตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมาร ี    

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี      จำนวน  50,000  บาท 
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เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสำรวจขอมูลสุนัขและแมว ใชในการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาในคน

และสัตว ไดแก คาตอบแทนสำรวจสุนัขและแมว คาปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) 
 

10.โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จ 

พระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

         จำนวน  400,000  บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธานศาสตราจารย  

ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมาร ีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

ไดแก คาวัคซีนพิษสุนัขบา เข็ม กระบอกฉีดยา สำลี แอลกอฮอล ถุงมือ คาจางเหมาฉีดวัคซีน คาจางทำหมันสุนัข  

คาจางเหมาในการรณรงค คาปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ คากรงขังสัตว คาวัสดุอุปกรณในการรณรงคฉีด

วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและผาตัดทำหมันสุนัข ฯลฯ ตั ้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 

 11. โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข     จำนวน  340,000  บาท   

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข จำนวน 17 หมูบานๆละ 20,000 บาท ตามแนวทาง

การดำเนินงาน ไดแก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ คาวิทยากร    

คาวัสดุอุปกรณ ปายรณรงค ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการ

สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 
 

 แผนงานงบกลาง 

1. เงินสบทบกองทุนประกันสังคม   จำนวน  24,180  บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 

และพนักงานจางที ่ไดร ับเงินอุดหนุนจากกรมสงเสร ิมการปกครองทองถิ ่น ตั ้งจายจากเงินรายได จำนวน  

1,525,820  บาท และตั ้งจายจากเงินอุดหนุนทั ่วไป จำนวน  24,180  บาท  ปรากฏในแผนงานงบกลาง          

(งานงบกลาง) 

2. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ       

โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ    จำนวน  30,908,000  บาท 

โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันใด  จำนวน  3,956  ราย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง) 
 

3. เบี้ยยังชีพผูพิการ 

โครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกคนพิการหรือทุพพลภาพ   

           จำนวน  4,776,000  บาท 

จำนวน  483  ราย ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง) 
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4. คาใชจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูปวยเอดส   จำนวน  120,000  บาท   

เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส โครงการศูนยเฉลิมพระเกียรติเพ่ือ

ชวยเหลือผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ H.I.V. อำเภอบางเสาธง ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานงบกลาง  

(งานงบกลาง) 
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